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Duo Rinascente

!

Helbertine Hylkema | viool
Lorena Mainero | piano

!
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Dierendag Concert: Beestachtig mooie muziek

!
!

F. Schubert
(1797-1828)

Die Forelle

W. de Fesch
(1687-1761)

Sonate No. 4 voor viool & basso continuo
Largo - Allemanda - Aria - Gavotta

E. Granados
(1867-1916)

Quejas, o la Maja y el Ruisenor (piano solo)

F. Chopin
(1810-1849)

Etudes pour piano Op. 25 No. 9 (‘Papillon’)

R. Schumann
(1810-1856)

Sonate voor viool & piano
Mit leidenshaftlichem Ausdruck - Allegretto Lebhaft
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C. Saint-Saens
(1835-1921)

Le Cygne uit Carnaval des Animaux

H. Wieniawski
(1835-1880)

Scherzo Tarantella Op. 16

R. Hijmans
(*1948)

Introduzione & Stuzzicante

B. Heller
(*1936)

Lalai, Schlaflied zum Wachwerden

Y. Tierssen
(*1970)

Comptine d’un autre été

E. Morricone
(*1928)

Love Theme (uit de film Nuovo cinema
Paradiso)

G. Gershwin
(1898-1937)

Walking the dog (Promenade)
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De Nederlandse violiste Helbertine Hylkema en de Argentijnse pianiste
Lorena Mainero leerden elkaar in 2002 in Florence kennen tijdens
internationale masterclasses van de Maestri Pavel Vernikov, Ilya Grubert,
Aldo Ciccolini en Alexander Lonquich. Zij ontwikkelden daar een sterke
muzikale band, die zij ook ná hun studieperiode besloten voort te zetten.
Duo Rinascente (wedergeboorte) zag het licht.
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Duo Rinascente heeft een warme & energieke uitstraling en communiceert
sterk met zijn publiek. Het legt zich toe op het romantische repertoire,
Argentijnse (dans)muziek en vroeg 20e eeuws repertoire. Daarnaast stelt het
duo zich ten doel om ook minder bekende werken uit te voeren, variërend van
Nederlandse composities tussen 1700-2006 tot Mariano Mores en Barbara
Heller.
Het duo stelt zijn programma’s samen rond een thema en geeft daar tijdens de
concerten een korte, luchtige toelichting op. Afhankelijk van het repertoire wordt
het duo tijdens optredens uitgebreid met een cello, 2e viool, contrabas zang
en/of dans. Ook levert Duo Rinascente graag een bijdrage aan alternatieve
podiumpresentaties: combinaties met dichtkunst, muziektheater, projecties en
dergelijke.
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Vanwege de grote reisafstand tussen de musici (Florence-Amsterdam) werken
ze projectmatig; sinds hun oprichting maakten zij verschillende succesvolle
concerttournees in Nederland, Frankrijk en Italië, waarna concertaanbiedingen
in binnen- en buitenland volgden.
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In 2005 trad het duo in Florence op met een programma gewijd aan sprookjes,
dans & folklore in het kader van La giornata della musica, en in 2006 waren zij
onder meer in Leiden, Den Haag, Enschede, Firenze Castello en Brescia te
gast met het Spaans/Frans/Argentijns programma Frutti di Passione.
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In 2006 volgde Duo Rinascente masterclasses bij Philippe Graffin, Pascal
Devoyon, Anner Bijlsma en Stanley Hoogland en won het een 2e prijs bij het
Uitmarkt Kamermuziekconcours in de Beurs van Berlage. Tevens componeerde
de Nederlandse componiste Rita HIjmans Stuzzicante voor het duo.

In 2007-2008 traden de musici in Nederland op met het Russische programma
From Russia with Love, volgden masterclasses in Florence en werden
aangenomen bij een Nederlands impressariaat.
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In 2009 trad Duo Rinascente op in Monteriggione (Toscane) en Lourmarin
(Frankrijk), gaf het duo een concert gewijd aan vrouwelijke componisten in het
Amsterdamse Theater Cameleon, dat live op Radio Monalisa werd
uitgezonden. Uit dit concert kwam contact met de Duitse componiste Barbara
Heller voort, dat tot nieuwe optredens, composities en uitbreiding van het
repertoire leidde.
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Voor 2010 heeft Duo Rinascente zich dan ook ten doel gesteld om meer werken
van vrouwelijke componisten (zowel Nederlandse als buitenlandse) op het
podium te brengen.
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Lorena en Helbertine volgden coaching bij P. Vernikov, P. Hórvath,
O. Semchuck (Italië), P. Graffin (UK), J. Walta en B. Shamir (Nederland).
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S t i c h t i n g Vr i e n d e n K a m e r m u z i e k ’s Hertogenbosch
U wordt Vriend voor € 100,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 60,-.
Uw aanmelding is meer dan welkom bij onze Vriendenadministratie
Sint Jacobstraat 13, 5211 LP ’s-Hertogenbosch, 073 - 55 30 062, NL78RABO0116241608
Meer informatie: info@kamermuziekshertogenbosch.nl en www.kamermuziekshertogenbosch.nl
De rozen zijn
aangeboden door
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