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Kamermuziek 
12 december 2020, 12.00 en 13.15 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 

 
DUO HELDER-GARCÍA | VIOOL-CELESTA 

 
 

Winter Wonderland 
 
Laat je meevoeren naar de magische wereld van Winter Wonderland door 
betoverende melodieën en spannende verhalen.  
 
Het lijkt verder weg dan ooit dat we rond de kerst naar de Notenkraker 
gaan of het nieuwe jaar inluiden met een concert vol walsen. En die 
wintersportvakantie kunnen we waarschijnlijk ook al wel vergeten. Daarom 
brengt Duo Helder-García García een heerlijk alternatief voor al deze 
gemiste winterpret. Ze combineren het beste van alle werelden en reizen 
met muziek en verhaal door de feestdagen. Ze brengen o.a. de Notenkraker 
tot leven, laten horen hoe sneeuw klinkt.  
 
Myrthe Helder en Celia García-García hebben een unieke 
instrumentencombinatie van viool en celesta. De klokachtige klanken van 
dit bijzondere instrument zorgen voor een extra magische ervaring.  
 
Myrthe Helder werd al op zevenjarige leeftijd aangenomen op het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In de volgende twintig jaar 
studeerde zij aan de conservatoria van Den Haag, Utrecht, Amsterdam, 
Rotterdam en de Universität für Musik und darstellende Kunst, Wien. In 
Nederland sloot zij haar studie af met een 9,5 in Wenen met Auszeichnung 
en de hoogste onderscheiding. Naast haar studie volgde zij masterclasses 

Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch 



bij: Leonidas Kavakos, Maxim Vengerov, het Amadeus Quartet, het Alban 
Berg Quartet, het Guarneri Quartet en het Fine Arts Quartet. Zij won 
verscheidene prijzen waaronder de Prix d'Harmonie, het Charles Hennen 
Concours en The Canetti International Violin Competition. 
Zij speelde recitals en kamermuziekconcerten door heel Europa en de 
Verenigde Staten in zalen zoals De Doelen, Het Concertgebouw, de Wiener 
Musikverein en Carnegie Hall. Als solist speelde zij met verschillende 
orkesten in Europa onder meer de Schotse Fantasie van Bruch en het 2de 
concert van Prokofiev. 
Myrthe is artistiek leider van Club Classique, bekend van vele optredens bij 
Podium Witteman en als huisensemble van de Hart & Ziel-week op NPO2.  
Zij bespeelt een Matteo Goffriller, Venetië 1699 ter beschikking gesteld 
door Het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. 
 
Celia García-García 
Celia kwam voor het vervolg van haar pianostudie van Spanje naar 
Nederland. Met haar vele kamermuziekensembles speelde ze concerten 
door heel Europa als ook in Canada, China en Rusland. Sinds haar studie 
werd ze een veelgevraagd kamermusicus en nam meerdere cd’s op. In de 
voorstellingen die ze zelf creëert, zoekt ze steeds de grenzen op van haar 
kunst door onverwachte samenwerkingen aan te gaan zoals met tapdans of 
volksmuziek.  
Celia heeft zich naast kamermusicus ook als orkestmusicus gespecialiseerd. 
Een bijzonder gegeven aangezien er niet veel pianisten nodig zijn in het 
symfonisch repertoire. Door zich te specialiseren als orkestmusicus is ze een 
van de toonaangevende celestaspelers van Europa geworden. Ze heeft met 
de grootste orkesten de bekendste celestawerken gespeeld en kent het 
repertoire dan ook van haver tot gort. Daarnaast is ze een waar 
pleitbezorger voor de celesta als solo-instrument. Dit concert is dus weer 
een volgende stap in Celia’s droom om de celesta als een algemeen 
geaccepteerd solo-instrument te zien. 
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