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Céleste Zewald | klarinet 
 Jaap Kooi | piano 

 
Saverio Mercadante Concerto in Bb  
(1795-1870) allegro maestoso 
 andante con variazioni 
 
Franz Danzi Sonate in Bb 
(1763-1826) allegro 
 andante sostenuto 
 allegretto               
 
 
Victor Babin Hillandale Waltzes (1942) 
(1908-1972) Acht walsjes op een thema van  
 Johann Nepomuk Hummel 
 Tempo di Valse. Con garbo 
 1 valse élégante 
 2 valse passionée 
 3 valse sombre 
 4 valse volante 
 5 valse triste 
 6 vasle de bonne humeur 
 7 valse brillante et joyeuse 
 8 valse oubliée  
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Arnold Bax Sonate voor klarinet en piano (1935) 
(1883-1953) molto moderato 
 mivace 
 
Frédéric Chopin Nocturne in c kleine terts, opus 48.1    
(1810-1849) Nocturne in fis kleine terts, opus 48.2   
 
André Messager Solo de Concours 
(1853-1929) 
 
 
 
Céleste Zewald is een veelzijdig geörienteerd klarinettiste. Afgestudeerd aan 
het Amsterdamse Sweelinck Conservatorium bij de docenten Herman 
Braune en George Pieterson, beide keren 'met onderscheiding', is zij op vele 
vlakken in de muziekwereld actief. 
 
Céleste werkt sinds 2002 als klarinettiste bij Het Brabants Orkest. Daarnaast 
heeft kamermuziek haar bijzondere interesse. 
 
Zij is lid van diverse professionele kamermuziekensembles, waarmee zij in 
binnen- en buitenland veelvuldig optreedt. Zo is zij regelmatig te beluisteren 
met haar vaste ensembles: A(i)rco Ensemble, een flexibele combinatie van 
blazers en strijkers (in de afgelopen twee seizoenen stonden onder andere 
een tournee naar Istanbul en een concert in de serie Robeco Zomerconcerten 
in het Concertgebouw Amsterdam op het programma), het Trio Amare, 
sopraan, klarinet en piano (vanaf februari 2011 staat een groot nieuw werk 
voor het trio, geschreven door Willem Wander van Nieuwkerk, 
geprogrammeerd), Lucebert Trio (klarinet, alt/tenorviool, piano), Trio 
Bidace (viool, klarinet, piano) en in recitals met pianist Jaap Kooi. 
 
Haar doorbraak in de kamermuziek werd definitief in 2001, toen haar tijdens 
het jaarlijkse concours om 'de Vriendenkrans' van Het Concertgebouw- en 
Concertgebouw Orkest de eerste prijs werd toegekend, alsmede een groot 
aantal andere prijzen, zoals de Persprijs, de Publieksprijs en de Eduard van 
Beinum-prijs. In 2002 won zij de 'Philip Morris Kunstprijs 2002' en voor het 
seizoen 2003-2004 werd zij verkozen voor deelname aan de internationale 
serie 'Rising Stars'. Ten behoeve van deze serie recitals - die haar in alle 
grote concertzalen in Europa bracht en ook haar debuut in Carnegie Hall 
(NY) betekende - werd voor haar ook een compositieopdracht verstrekt aan 
componist Robin de Raaff ('Chalumeau'). In juli 2005 speelde zij dit werk 



nogmaals, op uitnodiging in Tokio (Japan), tijdens een groot internationaal 
klarinetfestival. Diverse andere componisten schreven inmiddels werken 
voor haar, zowel solistisch als in kamermuziekverband. Ook werkte zij 
samen met een aantal bekende componisten, onder wie - naast Robin de 
Raaff - Karlheinz Stockhausen, Otto Ketting, Theo Loevendie, Willem 
Wander van Nieuwkerk, Theo Verbey en Sofia Gubaidulina. 
 
Behalve met de vaste ensembles, waarmee zij ook verschillende cd's opnam, 
werkt zij vaak samen met het Van Dingstee Kwartet (in oktober 2006 
verscheen een cd met daarop Mozart's Klarinetkwintet en diens Kegelstatt-
trio), en geeft zij concerten met onder andere pianotrio (Messiaen gedenkjaar 
2008, met een 8-tal concerten met 'Quatuor pour la Fin du Temps', hervat in 
najaar 2010 en november 2011), speelt zij vaak met de Holland Wind 
Players, is zij meerdere malen per jaar te gast als soliste bij verschillende 
orkesten en organiseert zij kamermuziekprojecten in minder gangbare 
bezettingen. Zo trad zij bijvoorbeeld op met harpiste Lavinia Meijer. Sinds 
de zomer van 2006 is zij jaarlijks te horen op het Peter de Grote Festival, met 
meerdere concerten in de provincies Drenthe en Groningen. 
 
Sinds maart 2008 is zij artistiek leider van het tweejaarlijks Bossche kamer-
muziekfestival 'Kamerklanken'. De eerstvolgende editie van dit festival zal 
zijn op zondag 16 september 2012. 
 
Naast het zelf spelen, is Céleste zeer enthousiast en actief in het opleiden van 
klarinettisten, als hoofdvakdocente klarinet aan het Utrechts Conservatorium 
en het Prins Claus Conservatorium te Groningen, geeft zij regelmatig 
workshops en masterclasses in binnen- en buitenland en heeft zij zitting in 
jury's van diverse (inter)nationale concoursen. 
 
Céleste Zewald is tevens lid van de Raad van Advies van het Nationaal 
Muziekinstrumentenfonds.    
 
 
Pianist Jaap Kooi kreeg zijn opleiding aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag bij Gérard van Blerk. In 1986 behaalde hij cum laude het 
einddiploma Uitvoerend Musicus. Een beurs van WVC en de Cuypersprijs 
(voor een uitzonderlijk piano-examen) stelden hem in staat verder te studeren 
bij John Bingham in Londen. Masterclasses, cursussen en concerten met 
beroemde musici - niet alleen pianisten - droegen bij aan zijn ontwikkeling 
tot allround musicus. 



Al tijdens zijn studie ontstond een drukke en veelzijdige concertpraktijk als 
solist, kamermuziekspeler en begeleider van instrumentalisten en zangers. 
Zijn repertoire omspant alle genres en stijlen tussen Bach en de avant-garde. 
Talloze concerten gaf hij met het Leonardo Trio. 
In 1988 maakte Jaap Kooi zijn debuut in de Kleine Zaal van het Concert-
gebouw in Amsterdam, waar hij sindsdien veelvuldig optreedt. Jaap Kooi 
maakte opnames voor de radio, nam verschillende cd's op en gaf concerten 
op vrijwel alle podia in Nederland. Concerten, concoursen en festivals 
voerden hem door heel Europa. In het kader van de serie Rising Stars reisde 
hij langs de grootste concertzalen, zoals in Keulen, Birmingham, Londen 
(Wigmore Hall), Parijs (Cité de la Musique), Wenen (Musikverein), Brussel, 
Athene, Salzburg (Mozarteum), Tokio en New York (Carnegie Hall). Hij 
trad als solist op met verschillende orkesten in pianoconcerten van Mozart, 
Prokofjev, Gershwin en Chopin. 
 
Jaap Kooi is als docent verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam. 
 
"Ik vind het nog altijd mooi om te kunnen zeggen: 'Ik ben musicus'. 'Jaap 
verbeeldt zich dat hij een kunstenaar is', zei mijn zus vroeger. Ja, dat 
verbeeldt Jaap zich inderdaad. Hoewel mijn talent al vroeg bleek, 
stimuleerde niemand me de muziek in te gaan. Een comfortabel leven is 
geenszins gegarandeerd als je kiest voor dit vak. Het lag meer voor de hand 
om als zoon van een beroemd kernfysicus, econometrie te studeren. Dat deed 
ik totdat ik me realiseerde dat ik me mijn verdere leven zou bezighouden met 
geld. Ik besloot me toch te wijden aan de muziek. Vanwege de schoonheid 
ervan, omdat muziek het mooiste is dat er is". (Jaap Kooi, Trouw, 21 
november 2011) 
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Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl 
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