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19 april 2012, 12.30 uur 

Entree € 7,50 | Vrienden gratis 
 

Follie à deux  
 

Marina Eckhardt | mandoline 
Monty van Belzen | accordeon 

 
 

Stephen Warbeck  Pelagia’s Song   
Traditioneel Corsicaans Drieluik  
Vittorio Monti  Czardas 
Anacleto de Medeiros Ah! Cavaquinho!  
Erothides de Campos  Iara 
Zequinha de Abreu   Tico Tico no Fuba 
 
Pauze   
 
Raffaele Calace  Bolero   
 Tarantella 
A.G. Villoldo  El Choclo 
Monty van Belzen  Passionata 
A. Malando  Guapita 
Astor Piazzolla  Oblivion 
 Libertango 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



Virtuoos, gepassioneerd en verstild zijn de kenmerken van hun samenspel. 
Het programma is een mengeling van vrolijkheid en melancholie.  
Door middel van een zorgvuldig afgewogen instrumentatie komen beide 
instrumenten volledig tot hun recht en dat geeft een enorme rijkdom aan 
klankvariaties. 
 
Marina Eckhardt  komt uit een familie waarin iedereen mandoline of gitaar 
speelde. Haar vader was muzikaal leider van een Mandoline Orkest. Als 
vanzelf ging Marina ook dit instrument bespelen en op haar beurt leidt ook 
zij nu een Mandoline Orkest. 
 
Accordeonist Monty van Belzen werkte al jaren mee als begeleider. Hij 
verstaat de kunst om niet het snaarinstrument met zijn accordeon weg te 
blazen.  
 
Marina bespeelt een Napolitaanse mandoline van Raffaele Calace.  
Van deze bouwer staan ook twee dansen op het programma. 
Er zijn inmiddels twee cd's uitgebracht: Passionata en Passionata deux.  
Beide cd's zijn na afloop van het concert verkrijgbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
De rozen zijn aangeboden door 


