
Programma 

Kamermuziek 
21 oktober 2010, 12.30 uur 

Entree € 7,- | Vrienden gratis 
 

Serie: Van Renaissance Tot Barok 

 

Red  Ro s e  F ou r  

Nynke Algra | blokfluit 
Nienke van der Meulen | blokfluit 

Ester van Veen | blokfluit 
Kim Stockx | blokfluit 

 

Bruggenbouwers  
De lange armen van de componisten uit de Lage Landen 

 
1e generatie tot ca. 1470 
Guillaume Dufay Gloria ad modum tubae 
(ca. 1400-1474) 
 
2e generatie tot ca. 1495 
Johannes Ockeghem Ave Maria 
(ca. 1420-1497) 
 
3e generatie tot ca. 1520 
Heinrich Isaac Ain frehlich Wesen 
(ca. 1450-1517) Kyrie & Agnus Dei 'Missa een vrolic wesen' 
 Der Hund 
 
Josquin des Prez Alma redemptoris mater 
(ca. 1440-1521) El grillo 
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Jacob Obrecht Tandernaken 
(1457/58-1505) 
 
Mattheus Pipelare Een vroylic wesen 
(ca. 1450-ca. 1515) 
 
Alexander Agricola Die onvolkomen Prolatio 
(ca. 1446-1506) Fuga trium temporum in subdiatessaron 
 Von den innerlichen zeichen - Das erste  
 Exempel 
 
Anoniem Aenmerckt nu 
 
Heinrich Isaac Palle, palle  
 La la hö hö 
 
 
P a u z e  
 
4e generatie tot ca. 1560/65 
Anoniem Dese coxkens 
 
Thomas Crecquillon Toutes les nuictz 
(ca.1500-1557) 
 
Clemens non Papa Den XXXV Psalm: Dixit iniustus ut 
(ca. 1510/15-1555/56) Den X Psalm: In Domine confido 
 
Anoniem Die gild is by der doot 
 
5e generatie tot ca. 1590/1600 
Jean de Castro Surge, illuminare 
(ca. 1540/45-ca.1600) 
 
Philippus de Monte O jubar Hesperidum 
(1521-1603) Omnia sola domat 
 
Orlandus Lassus Matona mia cara 
(1532-1594) 
 
Anoniem Pass'emezzo della Paganina 
 
Navolger 
Jan Pieterszoon Sweelinck Pavana Philippi 
(1562-1621) 



Red Rose Four is een gedreven en talentvol blokfluitkwartet. In 2008 won Red 
Rose Four een prijs op de International Young Artist’s Presentation - Early Music 
2008 te Antwerpen. Het ensemble werd geroemd om de harmonieuze presentatie, 
het goede samenspel en de prachtige ensembleklank. Red Rose Four speelde met 
succes op de Internationale Muziekzomer Gelderland, het Reincken Festival, de 
Fringe van het Festival Oude Muziek Utrecht, de Bergkerkconcerten in Deventer 
en het Wunderkammer Festival in Italië.  
 
 
 
Nynke Algra begon al op jonge leeftijd met blokfluit spelen en ontving op 17-
jarige leeftijd de Jong Talent Prijs van de Stichting 'Kristalhelder' te Den Helder. 
Zij behaalde twee maal een plaats in de halve finale en een eervolle vermelding op 
het concours van de Open Nederlandse Blokfluitdagen Utrecht. Nynke volgde 
solo en in ensembleverband lessen bij onder andere Bert Honing, Marjolijn van 
Roon, Saskia Coolen en Erik Bosgraaf, volgde masterclasses bij onder meer 
Walter van Hauwe en Marion Verbruggen en nam meerdere malen deel aan 
internationale muziekcursussen zoals bij leden van het Brisk Recorder Quartet en 
Flanders Recorder Quartet in Tsjechië (Orpheon Summer Course), de USA 
(Amherst Early Music Festival) en België. 
 

Nienke van der Meulen is een opvallende blokfluitiste. Wars van saaiheid 
en het bekende blokfluitimago heeft ze zich ontpopt tot een opvallende 
verschijning in de muziekwereld. “Mensen denken altijd dat ik jazzsaxofoon 
speel”. Onder de leiding van hoofdvakdocent Daniël Bruggen vond ze haar 
eigen speelstijl. “Bekende muziekstukken vind ik prachtig, maar ik heb ze al 
zo vaak gehoord. Stop mij maar een aantal weken in een bibliotheek om 
nieuwe, onbekende muziek te zoeken en ik ben helemaal gelukkig”. En 
daarin onderscheidt Nienke zich van de rest. Nieuwe muziek vinden en 
uitvoeren; uit oude tijden of uit het nu. Haar carrière gaat ondertussen 
voorspoedig. Nienke geeft momenteel 60 concerten per jaar in binnen- en 
buitenland. Je kunt haar tegenkomen op een podium met een Nederlands 
soloprogramma, in een orkest als barokhoboïst (haar tweede grote liefde) of 
als muzikant in een theater voorstelling. “Die afwisseling heb ik nodig, ik 
houd van nieuwe en frisse uitdagingen”. 
 
Kim Stockx begon haar blokfluitstudie in 2005 aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. Daar studeerde ze bij Dorothea Winter en 
Daniël Brüggen tot het behalen van haar Bachelor of Music-diploma in 2009. 
Gedurende haar studie volgde Kim masterclasses bij bekende musici zoals 
Reine-Marie Verhagen, Peter van Heyghen, Sebastien Marq, Christina 



Pluhar, Wilbert Hazelzet, Frank de Bruine, Charles Toet en Patrick Ayrton. 
Kim heeft aan verschillende concoursen deelgenomen met goede resultaten. 
Zo won ze onder andere in 2004 het Laureatenconcours te Veldhoven en in 
2005 het concours '24 Caraats'. In 2008 werd Kim toegelaten voor haar 
tweede bachelorstudie, barokfagot en dulciaan, eveneens in Den Haag. Kim 
studeert bij Donna Agrell en Wouter Verschuren. In de afgelopen jaren heeft 
Kim samengewerkt met dirigenten als Patrick Ayrton, Peter van Heyghen, 
Charles Toet, Jos Vermunt, Christina Pluhar, Andrew Parrot en Nicolette 
Moonen. Ze concerteerde zowel in binnen- als buitenland (Japan, Spanje, 
Frankrijk) met onder andere het Residentie Bachorkest, Sinfoniëtta Geleen, 
La Ritirata and La Dichosa Fantasia. 
 

Ester van der Veen begon haar studie blokfluit in 2001 bij Marjolijn van 
Roon aan het conservatorium van Enschede. In 2003 studeerde ze een jaar 
aan de Hochschule der Künste Bern bij Carsten Eckert; in 2006 rondde zij 
haar Bachelorfase af bij Heiko ter Schegget aan de HKU te Utrecht. Na 
deelname aan masterclasses (mede dankzij het Willem Mengelberg Fonds) 
op het Amherst Early Music Festival in de Verenigde Staten startte ze met 
haar Masterstudie. Hiervoor studeerde ze gedurende één semester aan de 
Universität der Künste in Berlijn. In Nederland vervolgde ze haar studie aan 
de HKU, wederom bij Marjolijn van Roon. Deze studie werd in 2008 
afgerond. Ester speelt, naast Red Rose Four, in barokensemble ReHarVoCe 
en is actief als blokfluitdocente aan verschillende muziekscholen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 80,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 45,-.  

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 
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