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Entree € 7,50 | Vrienden gratis 
 
 

Mus i ca  B a ta v i a  
 

Bert Honig | blokfluit 
Mimi Mitchell | barokviool 

Christina Edelen | klavecimbel 
 

Uit 't Uitnement Kabinet (Amsterdam, 1646): 
Cornelis Jansz. Helmbreker Voorspel 
Cornelis Kist  Engels Vois  
I.H.  Prins Robberts Masco 
I.H.  Amarilli mia bella 
I.H.  Nachtegael en Tweede Nachtegael  
 
Jan P. Sweelinck   Mein junges Leben hat ein End 
(1562-1621) 
 
Johannes Schenk Fantasia in a klein voor viool 
(1660-1710) en klavecimbel 
 
Hendrik Anders  Sonata prima (A'dam, 1698) 
(1657-1714)   vivace - largo - allegro-grave - vivace 
 
Santo Lapis Sonata VI in g klein 
(ca.1730-1764) Sonata VII in d klein 
 
P a u z e  
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François Dieupart  Suite I in A-groot (voice, flute, b.c.)  
(ca.1667 - ca.1740) (Amsterdam, begin 18e eeuw) 
 ouverture - allemande - courante - 
 sarabande - gigue 
 
J.A.K. Colizzi  Sonata in G groot voor klavecimbel en 

viool (Den Haag ) 
 allegro moderato - andante - tambourin  
 
Pietro Locatelli  Sonata II in e klein (Opera V,  
(1695-1764) Amsterdam, 1736) 
 largo - andante - allegro - allegro 
 
 
 
 
Het muziekleven in het 17e- en 18e-eeuwse Amsterdam was een getrouwe 
weerspiegeling van de samenleving. Er werd thuis veel muziek gemaakt. In 
dit programma klinkt muziek die toen te horen waren in de huiskamers van 
de gewone burger en in adellijke kringen. Veel Nederlandse musici en 
componisten werkten in Amsterdam, maar ook veel buitenlanders kwamen 
hier hun geluk beproeven. Bij muziekuitgever Paulus Matthijsz in 
Amsterdam verschenen in 1646 en 1649 de twee delen van 't Uitnement 
Kabinet: een grote verzameling instrumentale muziek van Nederlanders 
zoals Jacob van Noort, Cornelis Helmbreker en Pieter de Vois, maar ook van 
buitenlanders zoals Johan Schop uit Hamburg, en Tarquinio Merula uit Italië. 
Het opschrift spreekt van allerhande instrumentale stukken “En de nieuwste 
Voizen om met 2. En 3. Fioolen, of ander Speel-tuigh te gebruiken. Van de 
alder-konstighste Speel-meesters, en Lief-hebbers van de geluyt-kavelingh, 
(dezer tydt) by een gestelt.”  De belangrijke Amsterdamse muziekuitgever 
Etienne Roger ontwikkelde een internationaal fonds met muziek uit de 
Nederlanden, maar ook uit Italië, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Hij was 
daarmee de eerste muziekuitgever die duidelijk over de grenzen dacht: met 
een netwerk van agenten werd zijn muziek ook afgezet in een groot aantal 
Europese landen.   
 



Bert Honig studeerde blokfluit aan het Sweelinck Conservatorium 
Amsterdam bij Marijke Miessen, Walter van Hauwe en Kees Boeke. Sinds 
1986 maakt hij deel uit van het Brisk Recorder Quartet Amsterdam. Met 
Brisk volgde hij interpretatielessen bij Frans Brüggen en gaf hij talloze 
concerten in Nederland, veel Europese landen, Canada en de Verenigde 
Staten en maakte hij diverse cd's. Hij werkte ook mee aan concerten van de 
Amsterdamse Bachsolisten met de dirigenten Richard Egarr en Roy 
Goodman. Bovendien maakt hij deel uit van Occhio di Falcone met sopraan 
Judith van Wanroij, gambiste Susanne Braumann en klavecinist Johan 
Hofmann. Bert Honig gaf workshops en masterclasses in Nederland, 
Duitsland, Engeland, Portugal, Tsjechië, Canada en Taiwan en gastlessen 
aan de conservatoria van Enschede en Utrecht.  
 
Mimi Mitchell  studeerde zowel musicologie als viool in Amerika, en kwam 
naar Nederland om barokviool te studeren bij Jaap Schröder aan het 
Sweelinck Conservatorium Amsterdam. Als medeoprichter van The Locke 
Consort won zij met dit ensemble eerste prijzen op concoursen in Engeland, 
Nederland en de Verenigde Staten. Tevens speelt Mimi Mitchell met diverse 
vooraanstaande oude muziekensembles zoals In Stil Moderno en  
The Amsterdam Baroque Orchestra (onder leiding van Ton Koopman) in 
Nederland, Anima Eterna (onder Jos van Immerseel) en Currende (met Erik 
Van Nevel) in België. Als gastspeler trad zij op met London Baroque en op 
renaissanceviool met The Parley of Instruments in Engeland. Haar musico-
logisch onderzoek brengt veel onbekende composities aan het licht. Als 
veelgevraagd gastspreker en docent geeft zij lezingen en masterclasses in 
Nederland, Engeland, Duitsland, Kroatië en de Verenigde Staten.  
 
Christina Edelen is een veelzijdig musicus: zij speelt naast klavecimbel ook 
orgel en fortepiano. Zij studeerde aan het Indiana University Early Music 
Institute, waar zij een Masters Degree Early Keyboard Performance 
behaalde. Daarna studeerde zij verder aan het Koninklijk Conservatorium te 
Den Haag.  
Christina Edelen doceerde klavecimbel aan de Baylor University en de 
University of Houston, en geeft regelmatig lezingen en masterclasses in 
Amerika. Zij concerteerde op het Berkely Early Music Festival, het Boston 
Early Music Festival en het Bloomington Early Music Festival en maakte 
deel uit van de Houston Grand Opera, Houston Symphony en Columbus Pro 
Musica. Samen met haar man, de cellist Fred Edelen vormt zij het Duo 
Edelen dat sinds 1982 op historische instrumenten vele concerten gaf en 
opnamen maakte zowel in Europa als in Amerika. Als organist en dirigent 
werkt Christina voor de Anglicaanse Kerk in Den Haag.
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De rozen zijn aangeboden door 
 
 
 


