
Programma 

Kamermuziek 
19 januari 2012, 12.30 uur 

Entree € 7,50 | Vrienden gratis 
 

Grupo  de l  Su r  
Santiago Cimadevilla | bandoneon 
Anne-Marie van de Grint | viool 

Paul Hagenaars | gitaar 
Hetty Sponselee | piano 

Marc van Rooij | contrabas 
 
Astor Piazzolla  Invierno Porteño  
 Soledad  
 Fugata  
 
Johan Sebastian Bach  Nun komm’ der Heiden Heiland *) 
  
Astor Piazzolla Kicho  
 Michelangelo ’70 
 
Pauze 
 
Astor Piazzolla  Verano Porteño  
 
Maurice Ravel  Segundo Movimiento *) 
 
Astor Piazzolla Adios Nonino  
 Coral  
 Resurrección del Ángel  
*) arr. Marc van Rooij

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



Passie voor Piazzolla 

Virtuoos bandoneonspel, meeslepende tango’s en rauwe emoties:  
Grupo del Sur raakt u in het hart! Vier Brabantse musici en een Argentijnse 
bandoneonist voeren u mee naar de wereld van Astor Piazzolla. Een wereld 
waarin melancholie en hartstocht de boventoon voeren.  
 
Piazzolla was de grote vernieuwer van de Argentijnse tango: de Tango 
Nuevo. Zijn muziek is niet langer een trend, maar een begrip, met een vaste 
plaats te midden van andere tijdloze genres. Vele invloeden zijn hoorbaar: 
tangogrootmeesters, jazzmuziek, maar ook klassieke componisten als Bach, 
Ravel en Stravinsky. 
 
De musici van Grupo del Sur -letterlijk: groep van het zuiden- weten de 
juiste toon te treffen en tonen zich een waardig vertolker van Piazzolla’s 
muziek. De groep geeft concerten sinds 2007 en speelde op vele kamer-
muziekpodia en festivals. Begin 2010 verscheen haar eerste CD 'Invierno 
Porteño' en binnenkort verschijnt de tweede, getiteld: 'Segundo Movimiento', 
genoemd naar het tweede deel van het Pianoconcert van Ravel.  
 
 
 
 
Santiago Cimadevilla (Buenos Aires, Argentinië) maakt sinds februari 2010 
deel uit van Grupo del Sur. Hij is al jaren zeer actief in de Nederlandse en 
Europese tangowereld. Na zijn piano-opleiding aan het conservatorium in 
Buenos Aires is hij met de bandoneon begonnen. Sinds 2002 treedt hij 
regelmatig op in Nederland en elders in Europa als lid van diverse tango 
ensembles en ook vaak als solist bij verschillende symfonieorkesten. De 
laatste jaren werd hij ook veelgevraagd als gastbandoneonist, en speelde hij 
onder meer met het argentijnse Orquesta Tipica Fernandez Fierro, Alfredo 
Marcucci’s Sexteto Veritango, Tango Dorado, en het Mala Pinta sextet. 
 
Anne-Marie van de Grint studeerde viool aan de conservatoria van Tilburg 
en Maastricht. Haar interesse in de Argentijnse tango begon in 1991 met de 
oprichting van trio Típico Tango. Later maakte ze ook deel uit van tango-
orkest OTRA. Met 'Daniel Fanego y Amigos' bracht zij een uitgebreid 
Latijns-Amerikaans repertoire. Ze was actief in diverse klassieke ensembles 
en orkesten, en werkte mee aan de muziektheatervoorstellingen 'Peer Gynt' 
(Oerolfestival) en 'Tango o Tango'. 



Momenteel speelt ze in het Aulos Consort, in Cuarteto Claro (strijkkwartet), 
is concertmeester van Brabant Sinfonia en speelt in het Zeeuws Orkest.  
 
Paul Hagenaars heeft als uitgangspunt het spelen van gecomponeerde en 
geïmproviseerde muziek op zowel klassieke als elektrische gitaar. Hierbij 
gaat zijn interesse vooral uit naar jazz, Braziliaanse en Cubaanse muziek.  
Hij werkt met Tom Amerika (eigentijdse muziek) en Maurice Leenaars 
(flamenco-gitarist) en speelt 'kamermuziekjazz' in een trio met contrabas en 
trompet, waarvoor hij ook schrijft. Hij is als docent verbonden aan het 
Fontys Conservatorium en Factorium Tilburg. 
 
Hetty Sponselee studeerde piano aan het Brabants conservatorium bij Theo 
Bles. Daarna behaalde zij het hoger diploma aan het conservatorium van 
Antwerpen bij de bekende Belgische pedagoog Jacques de Tiège. Momenteel 
speelt ze veel kamermuziek en begeleidt diverse koren en solisten. Veel 
inspiratie vindt ze in de muziek van Astor Piazzolla samen met Grupo del 
Sur. Daarnaast werkt ze met een zangeres aan de opnames van de 'december 
songs', van Maury Yeston en speelt het repertoire voor 2 piano’s met Theo 
Bles. 
 
Marc van Rooij speelt jazz met onder andere Rob van Bavel (Edison CD 
'Rob van Bavel Trio', North Sea Jazzfestival, tournee China) en klassiek in 
Het Brabants Orkest en het Nederlands Philharmonisch Orkest. In het theater 
speelde hij bij Toon Hermans, Robert Long en Mini & Maxi.  
Verder is hij werkzaam als arrangeur voor onder andere Miranda van 
Kralingen, Sinfonietta Amsterdam, Residentie Orkest en bigbandleider. Hij 
als hoofdvakdocent verbonden aan het Fontys Conservatorium Tilburg.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S t i c h t i n g  V r i e n d e n  K a m e r m u z i e k  ’ s - H e r t o g e n b o s c h  
U wordt Vriend voor € 96,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 54,-.  
Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie  
Sint Jacobstraat 13, 5211 LP  ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062,  Rabo 11.62.41.608 
Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl 

D e  r o z e n  z i j n  a a n g e b o d e n  d o o r  B l o e m s i e r k u n s t  
P .  v a n  P r o o i j e n   H i n t h a m e r s t r a a t  2 0 2   ’ s - H e r t o g e n b os c h  


