
Programma 

Kamermuziek 
21 april 2012, 12.30 uur 

Entree € 7,50 | Vrienden gratis 
 

Prunella Pacey | altviool 
Nancy Braithwaite | klarinet 

Andrew Wright | piano 
 
Rudolf Escher  Trio (1979) 
(1912-1980)  Intrade(Allegro lirico)  
 1. Allegro Risoluto 
  Passagio (Doppio piu lento) 
 2. Passacaglia Notturna 
  (Adagio l'istesso tempo e non rubato) 
  Passagio (poco piu mosso) 
 3.  Comodo 
  (undeggiante ma sempre ben ritmico) 
  
Claude Debussy Premiere Rhapsodie (1910)  
(1862-1918) voor klarinet en piano 
  
P a u z e   
  
Franz Schubert Impromptu in Es Groot, D. 956  
(1797-1828)    
 
Jean Françaix  Trio (1990) 
(1912-1997) 1. Largo 
 2.  Allegrissimo 
 3.  Scherzando 
 4.  Largo 
 5.  Presto
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Prunella Pacey werd geboren in Durham, Engeland in een muzikaal gezin: 
haar moeder was de componiste-pianiste Margot Wright, een tijdlang de 
begeleidster van Kathleen Ferrier. Prunella was zo gelukkig om deze 
geweldige zangeres als peetmoeder en inspiratie voor haar altvioolspel te 
hebben. 
  
Al vele jaren is Prunella een bekend gezicht in de altvioolwereld. Na het 
winnen van beurzen voor het Royal College of Music en de Hochschulen van 
Wenen en Detmold werd Prunella aangenomen als aanvoerder altviolen in 
het Northern Sinfonia Orchestra. Ervaren als kamermusica sinds haar 10de 
jaar, uitvoerend in veel landen van Europa en in de VS, werd zij lid van het 
Allegri String Quartet. 
  
Na haar komst naar Nederland in 1982 groeide Prunella’s carrière in diverse 
richtingen. Zo begon zij een altviool-piano duo dat een succesvol debuut had 
in de Londense Purcell Room, speelde zij in het Mondriaan Strijkkwartet, 
gespecialiseerd in moderne muziek. Daarnaast speelde ze mee op meer dan 
25 CD’s, onder meer op de Labels EMI, Decca en Etcetera. Vanaf 1986 gaf 
Prunella altviool- en kamermuziekles aan het conservatorium te Utrecht. 
Momenteel is zij lid lid van meedere kamermuziekensembles, waaronder het 
Spinoza Strijkkwartet. 
  
Zij treedt regelmatig op in concerten en als gastdocente op internationale 
festivals. Prunella is consultant gastdocente aan het Royal Welsh College of 
Music and Drama sinds 2006. 
  
Prunella speelt op een instrument gebouwd door Max Möller in 1948. 
 
 
Nancy Braithwaite studeerde af aan de befaamde Eastman School of Music 
(VS) met de hoogst mogelijke onderscheiding: het Performers Certificate. 
Op haar 23ste werd ze benoemd tot soloklarinettiste van het Savannah 
Symphony Orchestra, waar zij ook zeer actief was als kamermusiciënne.  
Als soliste trad ze op met diverse Amerikaanse orkesten in concerten van 
onder andere Mozart, Weber, Rossini en Nielsen. Ook speelde ze in het 
Spoleto Festival (It) en in het Tanglewood Festival (VS). 
 
Nancy Braithwaite is als uitvoerend musicus voornamelijk bezig met 
kamermuziek. Zij speelt als klarinettist in een aantal ensembles zoals het 
Arto Ensemble, Selima Trio (sopraan en piano), Canteloube Trio (hobo en 
fagot), Rietveld Ensemble (viool, cello en piano), La Rondine (blazers en 



piano), het Emmelos Ensemble (oktet met strijkers en blazers) en Frühling 
Trio (cello en piano). Ook geeft zij recitals met verschillende pianisten in 
binnen- en buitenland en is zij regelmatig op de radio te horen. In haar 
woonplaats Bunnik is zij artistiek leider van de kamermuziekserie  
Kromme Rijn Concerten. 
 
Nancy Braithwaite is verbonden aan het Rotterdams Conservatorium 
(Codarts) als hoofdvakdocent klarinet en kamermuziek. 
 
 
Andrew Wright  studeerde in de Verenigde Staten bij een aantal docenten op 
verschillende universiteiten en volgde diverse masterclasses, voor hij in 2009 
zijn Masteropleiding afsloot aan de Southern Methodist University in Dallas, 
waar hij met een speciale zogenaamde Artistic Merit Scholarship studeerde 
bij Alfred Mouledous, Alessio Bax en Joaquin Achucarro. Thans studeert hij 
voor een tweede Masterdiploma bij Naum Grubert aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. Hij won diverse prijzen, waaronder een eerste 
prijs in 1998 in de Duquesne Piano Competition en in 2005 in de Mu Phi 
Epsilon Phi Pi Competition.  Andrew was veelvuldig op de diverse podia in 
de VS te horen, zowel solo als met orkest, met onder meer de premières van 
hedendaags werk. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   


