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Helena Dearing | sopraan 
Harry-Imre Dijkstra | klarinet 

Clemens Zeilinger | piano 
 
 
 
Fr. Schubert  Der Wanderer an den Mond D870  
(1797-1828) (Johann Gabriel Seidl)  

Der liebliche Stern D861 (Ernst Schulze) 
Abendstern D806 (Johann Mayrhofer) 
Im Frühling D882 (Ernst Schulze) 

 
Fr. Schubert Impromptu D 935/2 As-Dur  
 Allegretto mit Trio 

of 
Impromptu D 899/4 As-Dur  

 Allegretto piano-solo 
 
L. Janácek 'Ríkadla' – 'Kinderrijmpjes'  (1925)  
(1854-1928) sopraan, klarinet en piano Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 8.  
 
 
P a u z e  
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R. Vaughan Williams  Three Vocalises  
(1872-1958) sopraan en klarinet 
 
Fr. Liszt Die Schlüsselblumen (Joseph Müller)  
(1811-1886) S’il est un charmant gazon (Victor Hugo) 

Comment disaient-ils (Victor Hugo) 
 
Fr. Liszt  Petrarca-Sonett piano-solo  
 
A. Berg Sieben frühe Lieder (1907)  
(1885-1935) Nacht (Carl Hauptmann) 

Schilflied (Nikolaus Lenau) 
Die Nachtigall (Theodor Storm) 
 

 
 
 
 
 
 
De sopraan Helena Dearing werd in New York geboren. Als kind 
verhuisde zij met haar familie naar Oostenrijk.  
Aan de Wiener Musikhochschule (tegenwoordig Universität für Musik) 
studeerde zij zang bij Helmut Deutsch, Luise Scheit en Erik Werba. Tijdens 
een zomercursus in Ossiach ontmoette zij Nikolaus Harnoncourt, wiens 
kamermuzikaal gerichte opvattingen bepalend werden voor haar verdere 
professionele leven.  
In 1980 maakte zij haar debuut in de Wiener Musikverein, waarna 
concertreizen door heel Europa, Japan en de Verenigde Staten volgden. Ook 
vertolkte zij diverse operarollen, onder ander bij de Festwochen der Alten 
Musik in Innsbruck. Bij diverse festivals in Europa en de Verenigde Staten 
was zij te gast en werkte zij met befaamde musici als René Jacobs, Manfred 
Honeck, Christopher Hinterhuber, Johann Sonnleiter, Norman Shetler en 
met het Altenberg Trio Wien, de Capella Istropolitana, het Göttinger 
Symphonieorchester, de Haydn Sinfonietta en het Niederösterreichisches 
Tonkünstlerorchester. 
 In 1997 bracht zij een cd met Schubertliederen uit, waarna diverse andere 
opnames volgden, waaronder in 2001 de cd-première van Haydns 
‘Walisische Volkslieder’, met begeleiding op een historische harp. Als 



zangdocente is Helena Dearing gedurende haar carrière aan diverse 
universiteiten verbonden geweest, sinds 2007 als professor aan de Weense 
Universität für Musik. Sinds 2007 is zij ook artistiek leidster van het 
jaarlijkse Brahmsfest in Mürzzuschlag, Oostenrijk. 
 
 

De klarinettist Harry Imre Dijktra  speelt, componeert, arrangeert, reist, legt 
graag uit en maakt zich sterk voor minder bekend en Europees repertoire. 
Hij studeerde aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en doceerde 
er tegelijkertijd tijdens zijn solisten studie. Ook studeerde hij bij Valery 
Bezroetshenko in St. Petersburg. Ook volgde hij masterclasses bij Michel 
Lethiec en Charles Neidich en kreeg hij kamermuzieklessen van Kyoko 
Hashimoto, Charles-André Linale (Orpheus Kwartet), George Sopkin (Fine 
Arts Kwartet), Colin Carr en Pavel Zejfart (Panocha Kwartet). 

Harry Imre trad solo op met orkest, maakte met jeugdorkesten tournees naar 
Rusland en Hongarije. Met eigen ensemble gaf hij concerten in Europa en 
maakte hij opnames voor de Nederlandse en Tsjechische radio en de 
Hongaarse televisie. 

Ook was hij deelnemer en docent op het befaamde Orlando Festival. Hij won 
prijzen op het concours van Caltanisetta, het T.I.M. concours van München 
en van de presentatie concerten met het Bennewitz kwartet. 
Voor de Concertzender presenteerde en maakte Harry Imre 440 programma's 
over de Tsjechische muziek van de 20ste eeuw. Zo was hij ook te zien als 
deskundige in het programma 'Reiziger in muziek', over zijn geliefde 
componist Janáček. 

 

Clemens Zeilinger (Wenen), studeerde aan het Bruckner-Konservatorium in 
Linz, later aan de Universität für Musik in Wenen. Hij ontving les van 
Roland Keller, Peter Barcaba, Heinz Medjimorec, Georg Ebert (kamer-
muziek) en Anton Voigt. Afrondend volgde hij masterclass bij  
Leonard Hokanson, Oleg Maisenberg, Ludwig Hoffmann en Andrzej 
Jasinski. Aan het Bruckner-Konservatorium volgde hij muziektheorie bij 
Gunther Waldek, alsook een samenhangende adem-, stem- en bewegingsleer. 

Hij gaf concerten in heel Europa en de Verenigde Staten, Ook brachten de 
concerten hem in  Japan, Korea, Marokko, Iran en Oman. Als solist werkte 
hij met gerenommeerde orkesten samen (NÖ. Tonkünstler, Orchestra of the 



Royal Academy London, Brucknerorchester Linz, Mozarteum Orchester 
Salzburg, Südböhmische Philharmonie, Philharmonie Zagreb, Spirit of 
Europe). Clemens Zeilinger behaalde verschillende prijzen: winnaar van de 
Austrian Youth Music Competition 'Jugend musiziert', winnaar van de 
European Youth Music Competition in Antwerpen en laureaat van de 
Beethoven Competition in Wenen als ook bij de Europeese Kamermuziek 
Competitie in Den Haag. 
Voor een groot deel van zijn tijd wijdt hij zich, als lid van het Delon Piano 
Quartet, aan kamermuziek en liedbegeleiding. 

Hij werd door de Oostenrijkse Radio benoemd tot 'Artist of the Year'.  

Clemens Zeilinger geeft pianoles aan de Universität für Musik in Wenen en 
de Anton-Bruckner-Universität in Linz.  
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