
Programma 

Kamermuziek 
29 oktober 2011, 12.30 uur 

Entree € 7,50 | Vrienden gratis 
 

 
Gia rd i no  Mus i ca l e  
Valeria Mignaco | sopraan 

Eva Harmuthová | blokfluit, oboe d'amore, oboe da caccia 
Aira Maria Lehtipuu | viool, viola d’amore 
Elske Tinbergen| cello, violoncello piccolo 

Claudio Barduco Ribeiro| klavecimbel 
 
 

 
Bach’s Curiosities 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
 

Sonata nr. V, BWV 529 in F Groot  
(arr. Giardino Musicale) 

Allegro  ~  Largo  ~  Allegro 
blokfluit, viool en basso continuo 

 
“Ich bin herrlich, ich bin schön” 

uit cantate “Ich geh und suche mit Verlangen” BWV 49 
sopraan, hobo d’amore, violoncello piccolo en basso continuo 

 
Contrapunctus I 

Canon alla Ottava 
uit “Die Kunst der Fuge” BWV 1080 

klavecimbel solo
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Uit: Suite VI, BWV 1012 in D Groot 
Sarabande ~ Gavotte I & II 

violoncello piccolo solo 
 

“Auch mit gedämpften, schwachen Stimmen” 
uit cantate “Schwingt freudig euch empor” BWV 36c 

sopraan, viola d’amore en basso continuo 
 

P a u z e  
 

Recitatief “Doch, haltet ein, ihr muntern Saiten” 
Aria “Ruhet hie, matte Töne” 

uit cantate “O holder Tag, erwünschte Zeit, Willkommen, frohe Stunden!” 
BWV 210 

sopraan, hobo d’amore, viool en basso continuo 
 

Ricercare a 3 uit het Musikalisches Opfer BWV 1079  
(arr. Giardino Musicale) 

viool, hobo da caccia, violoncello 
 

Recitatief “Gott ist mir ja nichts schuldig” 
Aria “Ich esse mit Freuden mein weniges Brot” 

uit cantate “Ich bin vergnügt mit meinem Glücke” BWV 84 
sopraan, hobo, viool en basso continuo 

 
 
 
 

De Argentijnse Valeria Mignaco verhuisde in 1996 naar Nederland om 
klassieke zang te studeren aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. 
Zij specialiseerde zich later in Renaissance- en Barokmuziek. Daarnaast 
volgde zij masterclasses bij onder andere Gustav Leonhardt, Elly Ameling, 
Carolyn Watkinson en Max van Egmond. Na haar Masters diploma (2003), 
was zij finaliste in de International Baroque Singing Competition in 2004 en 
2006 in Chimay (België) en in de Young Artists Presentation van het 
Festival van Vlaanderen 2004 (met middeleeuws Ensemble Via Artis). 
Valeria is regelmatig te horen bij professionele vocale ensembles zoals 
Cappella Amsterdam en de Zürcher Sing Academy en ze werkte mee aan 
projecten  van het Huelgas Ensemble, het Vocal Consort Berlin en het 
Deutsche Kammerchor.  



De Tsjechische Eva Harmuthová studeerde blokfluit aan het Rotterdams en 
Haags Conservatorium. In 2006 heeft zij haar Masters studie muziek-
pedagogiek aan het Koninklijk Conservatorium afgesloten, met als 
specialisatie educatie van jonge professionals op het gebied van blokfluit en 
uitvoeringspraktijk van oude muziek. In 2006 begon Eva met barokhobo-
lessen bij Diego Nadra. Vervolgens bij Frank de Bruine aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag, waar zij haar Bachelor's diploma behaalde. 
Masterclasses volgde zij bij specialisten zoals Marion Verbruggen, Peter 
Holtslag, Sébastien Marq, Jacques Ogg, Ton Koopman, Alfredo Bernardini, 
Katharina Arfken en Ensemble Florilegium. 

In 2009-2010 was Eva lid van het European Union Baroque. Als solist, 
kamermusicus en orkestlid heeft zij gespeeld met onder meer Concerto 
Barocco, The Northern Consort, Czech Baroque Ensemble, leden van the 
Händel & Haydn Society-Boston, Göttingen Baroque Orchestra en het 
Luthers Bach Ensemble onder leiding Ton Koopman. Met Melante’s Band 
kamermuziekensemble werd zij uitgekozen voor de concertserie Antiqua 
2011 van Fundación La Caixa met concerten in diverse Spaanse festivals. 
Met het barokorkest New Century Baroque maakt zij deel uit van het 
Ambronay Festival 2011 (Frankrijk) als Young Ensemble in Residence. 
 
De Finse Aira Maria Lehtipuu  studeerde viool in Finland en tevens aan de 
Franz Liszt Academie in Boedapest. In 2002 behaalde ze haar diploma 
vioolpedagogiek aan het Finse Lahti Conservatorium, waarna zij zich 
specialiseerde in barokviool. Hierin studeerde zij in 2007 af aan het 
Conservatorium van Helsinki en in 2010 aan het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag. Zij is sinds 1998 lid van verschillende Finse oude 
muziek ensembles en sinds zij in 2005 in het European Union Baroque 
Orchestra speelde, ook elders in Europa. Zij heeft de kans gehad samen te 
spelen met en te worden geïnspireerd door bijzondere musici in ensembles 
zoals Capriccio Stravagante, L’Arpeggiata, Helsinki Baroque Orchestra, 
Holland Baroque Society en Al Ayre Español. Momenteel richt zij zich 
uitvoering van kamermuziek. Aira Maria is prijswinnaar van het 
internationale barokvioolconcours Premio Bonporti 2010. Naast haar liefde 
voor de oude muziek, houdt zij erg van het spelen en uitvoeren van Finse en 
Scandinavische volksmuziek.  
 
Elske Tinbergen studeerde cello bij Ran Varon en barokcello bij Viola de 
Hoog, Jaap ter Linden en Lucia Swarts. Tevens specialiseerde zij zich in het 
bespelen van de violoncello piccolo. Masterclasses volgde zij bij Anner 
Bijlsma. Zij maakte een aantal jaren deel uit van het European Union 



Baroque Orchestra. Met Les Musiciens du Louvre speelde zij o.a. in de 
Nederlandse Opera productie van Händel's Giulio Cesare en werkte mee aan 
de CD-opname 'Rameau: une symphonie imaginaire' (Edison 2006). Zij 
speelde in de Boston Camerata, het Utrechts Barok Consort, Musica Poetica 
en the Northern Consort. Kamermuziek maakt zij o.a. in het barokensemble 
Giardino Musicale, duo Tinbergen/Boysen en La Barca Leyden. Met 
Ensemble l'Esprit Musical was zij prijswinnaar op het Internationale Van 
Wassenaer Concours 2000. Sinds september 2006 is Elske parttime 
promovenda aan de Academie der Kunsten (Universiteit Leiden), waar zij 
o.l.v. Ton Koopman onderzoek doet naar de vroege verschijningsvormen van 
de cello en de muziek die voor deze instrumenten geschreven is. Zij treedt 
regelmatig op als continuospeler en heeft een lespraktijk cello en barokcello 
aan huis. Voor de Vereniging Huismuziek geeft zij regelmatig cursussen 
ensemblespel en barokinterpretatie. In de pers was o.a. het volgende over 
Elske te lezen: "De vitaliteit, expressie, helderheid van het koor wordt met 
name door de cellist Elske Tinbergen met verve beantwoord. ..... Tinbergen 
toont haar talent zowel in alerte begeleiding als in ijzersterk solospel"  
 
Claudio Ribeiro is in São Paulo geboren. Hij begon zijn muzikale studie op 
de piano in 1983. In 1994 werd hij toegelaten tot de Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP) waar hij zijn Bachelor Degree in Koor- en 
Orkestdirectie behaalde. Ook studeerde hij hier clavecimbel bij Edmundo 
Hora. Hij heeft met veel ensembles in Zuid-Amerika en Europa gespeeld, 
zoals Seicento, Jardim Musical, La Bagatelle, Armonico Tributo - Campinas 
Baroque Orchestra, Vox Brasiliensis, Orquesta Barroca del Mercosul, 
Harmonie Universele en het Orkest van de Académie Baroque Européenne 
in 2002 (onder R. Alessandrini) en 2005 (met W. Christie). In mei 2004 
behaalde hij de Bachelor Degree en in juni 2006 de Master Degree aan het 
Koninklijk Conservatorium Den Haag bij Jacques Ogg. Hij werkt momenteel 
met de ensembles Companhia de Música - Brazilië, Lotus, Giardino 
Musicale en Orkest van het Collegium Musicum Den Haag en als gastdocent 
aan het Koninklijk Conservatorium. 
 

 

 

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  
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