
 

 

Programma 

Kamermuziek 
31 maart 2012, 12.30 uur 

Entree € 7,50 | Vrienden gratis 
 

D u o  B e u m e r  &  v a n  H a m   
 Sander Beumer | saxofoon 

Hans van Ham | piano 
 

met medewerking van 

Eeva Koskinen | viool 
 

Adolf Busch Suite für Violin und Saxophon (1926) 
(1891-1952) praeludium 
 sarabande 
 gavotte 
 gigue 
 
Alex. Glazunov Konzert in Es (1934) für Alt-Saxophon 
(1865-1936) und Streichorchester op. 109  
 (Klavierauszug: Martin Schelhaas) 
 
Carlos Micháns Del Sur | PREMIÈRE 
(1950) Trio for alto saxophone, violin and piano 
 
P a u z e  
 
Lowell Dijkstra Bird, Candle & Ignorance  (2009) 
(1952) for saxophone and piano 
 
Marc Eychenne Cantilène et Danse (1967) 
(1933) Trio pour violon, saxophone alto et piano 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



 

 

De combinatie van saxofoon, viool en piano geeft mede door het virtuoze 
karakter van de saxofoon, ongekende mogelijkheden op het gebied van 
klankkleur, dynamiek en expressie.  
 
Het concert wordt geopend met een suite in oude stijl voor saxofoon en 
viool, in 1926 gecomponeerd door Adolf Busch. Een zeer toegankelijk stuk. 
Bijzonder is dat de Argentijns-Nederlandse componist Carlos Micháns een 
prachtig trio voor deze musici heeft geschreven. Micháns speelt een belang-
rijke rol in het Nederlandse muziekleven van de laatste twee decennia. Zijn 
muziek is zeer evocatief en communicatief. De onlangs voltooide eerste twee 
delen zijn al uitgevoerd door het trio. Vandaag volgt de volledige première. 
Dit stuk wordt voorafgegaan door het beroemde saxofoonconcert van 
Alexander Glazunov: Russische hoog romantiek. 
Ook speciaal voor duo Beumer en van Ham gecomponeerd is het stuk Bird, 
Candle and Ignorance (2009), een uiterst sfeervol, contemplatief werk voor 
saxofoon en piano van Lowell Dijkstra. Dit stuk hoort u na de pauze. 
 
Het concert wordt besloten met een zeer mooi trio van Marc Eychenne 
getiteld Cantilène et Danse (1967), een romantisch-impressionistisch werk 
met een spetterend slotdeel. 
 
 
 
 
 

De saxofonist Sander Beumer (Utrecht, 1962) studeerde aan het Utrechts 
Conservatorium bij Ed Bogaard en André Hemmers. Na het behalen van 
zijn diploma Uitvoerend Musicus zette hij zijn studie voort bij Iwan Roth, 
aan de Hochschule für Musik in Basel, alwaar hij zich specialiseerde in de 
hedendaagse kamermuziek. Tijdens zijn studie nam hij deel aan verschil-
lende concoursen hetgeen resulteerde in finaleplaatsen en eerste prijzen. Als 
uitvoerend musicus gaf hij concerten in Duitsland, Frankrijk, Engeland. 
Ook maakte hij tournees door Argentinië, Indonesië en Italië. Als gast-
docent gaf hij masterclasses aan de conservatoria van Buenos Aires, Jakarta 
en Jogyakarta. In Nederland is hij werkzaam als pedagoog aan verschillende 
instituten. Hij is lid van het Koh-I-Noor Saxofoonkwartet sinds de  
Beumer & van Ham. 
 
"De colleges van Ton Hartsuiker over moderne muziek, die ik destijds 
volgde aan het Utrechts Conservatorium hebben op mij een onvergetelijke 
indruk gemaakt en werelden ontsloten die toen voor mij nog onbekend 
waren.  



 

 

Het Kohinoor Saxofoonkwartet dat ik, samen met andere saxofoonstudenten 
oprichtte, legde zich vooral toe op deze nieuwe muziek en later het hele 
repertoire. Het duo Beumer & van Ham is voor mij de ultieme muzikale 
vrijheid. Na mijn U.M examen mocht ik een jaar in Basel studeren bij Iwan 
Roth. Roth had zelf gestudeerd bij de grote Ham". 
 
 

De pianist Hans van Ham (Delft, 1963) studeerde eveneens aan het 
Utrechts Conservatorium bij Ria Groot en Håkon Austbø. In 1990 sloot hij 
zijn studie af met het diploma Uitvoerend Musicus. Hij volgde master-
classes bij Claude Helffer, Noël Lee, Peter Feuchtwanger en een vervolg-
studie bij Germaine Mounier aan het Mozarteum te Salzburg. 
  
"Als kamermuziekspeler en begeleider geef ik regelmatig concerten en heb 
ik met diverse ensembles radio- en cd-opnames gemaakt. Solistisch speelde 
ik met koren en amateur-orkesten, onder meer drie pianoconcerten van 
Mozart en één van Sjostakowitsj. De laatste jaren werk ik nauw samen met 
saxofonist Sander Beumer. In 2008 brachten wij onze eerste CD uit, met 
stukken die speciaal voor ons duo geschreven zijn. Daarnaast heb ik aan 
veel (theater)projecten meegewerkt en heb ik altijd jong talent begeleid, 
onder andere op concoursen." 
 
 

Na haar studie aan de Sibelius Academy in haar geboortestad Helsinki 
verhuisde Eeva Koskinen naar Nederland om haar opleiding te voltooien 
bij Victor Liberman aan het Utrechts Conservatorium. Gedurende haar 
studietijd reisde zij ook frequent naar Frankrijk om te studeren bij violist 
Wladimir Spivakov.  
 
Eeva was prijswinnaar bij diverse concoursen zoals het Tibor Varga 
Concours en de Japan Music Competition en treedt regelmatig nationaal en 
internationaal op als solist en als kamermusicus. Zij is mede-oprichter van 
het USQ. In 2001 volgde haar benoeming tot eerste concertmeester bij het 
Noord Nederlands Orkest. Eeva Koskinen maakt ook deel uit van het Trio 
Finlandia en is als docente verbonden aan het Utrechts 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   


