
Programma 

Kamermuziek 
5 november 2011, 12.30 uur 

Entree € 7,50 | Vrienden gratis 

 
 

Liza Ferschtman | viool 
Céleste Zewald | klarinet 

Örs Közseghy | cello 
Daniël Kramer | piano 

 
 

W. Lutoslawski Dance preludes voor klarinet en piano  
(1913-1996) Allegro molto 
 Andantino 
 Allegro giocoso 
 Andante 
 Allegro molto 
 
 
M. Ravel Sonate voor viool en piano 
(1875-1937) Allegretto 
 Blues: Moderato 
 Perpetuum mobile: Allegro 
 
 
P a u z e  
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Olivier Messiaen  Quatuor pour la fin du Temps (1941)      
(1908-1992)  - Liturgie de cristal 

- Vocalise, pour l’Ange qui annonce la fin 
du Temps 

- Abime des oiseaux 
- Intermède 
- Louange a l’éternité de Jésus 
- Danse de la fureur, pour les sept trompettes 
- Foullis d’arcs-en-ciel, pour l’Ange qui 

annonce la fin du Temps 
- Louange a l’immortalité de Jésus 

 
 
 
Liza Ferschtman is een van de meest interessante muzikale persoonlijk-
heden van deze tijd. De afgelopen seizoenen trad zij op in binnen- en 
buitenland met orkesten als het Koninklijk Concertgebouworkest, 
Rotterdams Philharmonisch Orkest. 

Geboren als dochter van bekende Russische musici kreeg zij haar eerste 
vioollessen op haar vijfde van Philip Hirschhorn. Ze volgde masterclasses bij 
Yvry Gitlis, Igor Oistrach en Aaron Rosand en studeerde tot 1998 bij 
Herman Krebbers. Daarna werkte ze met Ida Kavafian en met David Takeno 
in Londen. 

Liza is artistiek leider van het Delft Kamermuziek Festival. Als gepassio-
neerd kamermusicus speelde zij op belangrijke podia en festivals in Europa 
en de Verenigde Staten.   

Liza is een graag geziene gast in het Amsterdamse Concertgebouw. Zo 
voerde ze daar onder meer alle Beethoven Sonates uit en in 2008 kreeg ze 
carte-blanche in de Robeco Zomerconcerten en programmeerde zijn vier 
concerten. 

In november 2006 ontving Liza Ferschtman de Nederlandse Muziekprijs, de 
hoogste onderscheiding voor Nederlandse musici. 

 
Céleste Zewald is een veelzijdig geörienteerd klarinettiste. Afgestudeerd aan 
het Amsterdamse Sweelinck Conservatorium 'met onderscheiding', is zij op 
vele vlakken in de muziekwereld actief. 

Céleste werkt sinds 2002 als klarinettiste in Het Brabants Orkest. 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 het A(i)rco Ensemble, een flexibele combinatie van blazers 
en strijkers, het Trio Amare (sopraan, klarinet en piano), het 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'. Diverse componisten schreven inmiddels werken voor 
haar, zowel als soliste als in kamermuziekverband.  

Behalve met de vaste ensembles werkt zij samen met het Van Dingstee 
Kwartet en met de Holland Wind Players, is zij meerdere malen per jaar te 
gast als soliste bij verschillende orkesten en organiseert zij kamermuziek-
projecten 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. Sinds maart 2008 is zij artistiek leider van het 
tweejaarlijks Bossche kamermuziekfestival 'Kamerklanken'.  

Céleste is als hoofdvakdocente klarinet aan het Utrechts Conservatorium en 
het Prins Claus Conservatorium te Groningen zeer enthousiast en actief in 
het opleiden van klarinettisten. Zij geeft regelmatig workshops en master-
classes in binnen- en buitenland. Zij heeft zitting in jury's van diverse 
(inter)nationale concoursen. Zij is lid van de Raad van Advies van het 
Nationaal Muziekinstrumentenfonds.  

 
Örs Köszeghy (1980) was de tweede prijs winnaar van de 7de Hongaarse 
Nationale János Starker Concurrentie en ook een finalist van de David 
Popper International Cello Competition in 2001. Kamermuziek en solo-
optredens brachten hem naar het Amsterdamse Concertgebouw, Bartók 
House (Boedapest), Munstersommer Freiburg, en de Opera de Lyon. Hij 
heeft een passie voor kamermuziek; naast Trio Dumas is hij cellist van het 
Stolz Quartet en geeft hij concerten met topmusici als Rick Stotijn, Candida 
Thompson en Liza Ferschtman. 

Als uitvoerder van 20e eeuwse muziek musiceerde hij in het Asko | Schön-
berg Ensemble en in 2007 was hij cellist in het Luzern Festival Academy 
Orchestra. Sinds 2009 is hij lid van Amsterdam Sinfonietta. 



Daniël Kramer studeerde bij Ton Hartsuiker en vervolgens aan het 
Conservatorium van Amsterdam bij Håkon Austbø en in Parijs bij Claude 
Helffer. Zijn diploma 2e Fase behaalde hij met onderscheiding. Hij ontving 
masterclasses van onder andere György Sandor, Earl Wild en Murray 
Perahia. 

Daniël won in 1994 tijdens het Prinses Christina Concours landelijk de eerste 
prijs, in 1995 op het EMCY in Luxemburg en in 2008 op het Concorso 
Seghizzi in Italië de begeleidersprijs en in 2007 een eervolle vermelding op 
het Concours Olivier Messiaen in Parijs. 

Hij soleerde onder andere met het Residentie Orkest onder Yan-Pascal 
Tortelier, het Radio Kamerorkest onder Peter Eötvös en het NJO onder 
leiding van Werner Herbers en Reinbert de Leeuw. 

Hij maakt deel uit van Trio Amare en treedt regelmatig op met onder meer 
Nobuko Imai en het The Hague String Trio. 

Daniël werkt(e) samen met componisten als George Benjamin, Louis 
Andriessen, Joey Roukens en Sofia Gubaidulina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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