
Programma 

Kamermuziek 
3 december 2020, 12.00 en 13.15 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 

 
BiSS QUARTET 

 
Pieter Jansen | viool  

Jessica Tortorice | viool  
Maxime Désert | altviool  

Francis Mourey | cello 
 

W. A. Mozart     Requiem (arr. P. Lichtental)  
 

Introitus: Requiem aeternam - Kyrie Eleison  
Dies Irae   
Tuba mirum  

 
F. Devreese      Waltz I en II from 4 short waltzes  
 
G. Kurtag         Officium Breve in memoriam Andreae Szervansky op. 28  
 

I. Largo  
II. Piu andante 
III. Sostenuto, quasi giusto  
XI. Sostenuto 
XII. Sostenuto, quasi giusto 
XIV. Disperato, vivo 
XV. Arioso interrotto (di Endre Szervansky)  

 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



F. Devreese     Waltz III from 4 short waltzes  
 
G. Lekeu          Molto adagio sempre cantante et doloroso  
 
F. Devreese      Waltz IV from 4 short waltzes 
 
D. Sjostakovitsj     Elegie en Polka  
 

*********** 

 

BiSS - Boho International Strings Soloists - ontstond in de schoot van het 
innovatieve, Belgische strijkorkest Boho Strings, dat klassieke muziek ziet als 
een bron voor maatschappelijke zelfreflectie en verandering. BiSS bestaat 
uit de 4 lessenaaraanvoerders van Boho Strings. Ze zijn regelmatig te gast in 
zalen doorheen heel België. Als kwartet in residence van het Southampton 
Summer Strings Festival in Southampton, New York, geven ze ook met 
enthousiasme hun ervaring door aan de volgende generaties strijkers. In de 
zomer van 2021 ondernemen ze een concerttournee in de Verenigde Staten 
en in de herfst van 2021 staan een aantal concerten in Azië op het 
programma. BiSS staat bekend voor hun eclectische en gedurfde 
programma’s en hun zoektocht naar alternatieven voor het traditionele 
concertidee. 
 

*********** 
 
Een programma dat een hommage brengt aan Frederik Devreese, een zeer 
kleurrijk Belgisch (film)componist die in september overleed. Het is een heel 
afwisselend programma, verschillende stijlen, verschillende sferen. 
 

 

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 € 120,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 85,-. 
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 
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