
Programma
  

Kamermuziek 
29 januari 2022, 12.30 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 
 

Jeannette Landré | fluit 
Mariken Zandvliet | piano 

 
 

Christoph Willibald Gluck   Reigen seliger Geister 
(1714- 1787) 
 
Claude Debussy     Six Épigraphes Antiques: 
(1862 - 1918)    1. Pour invoquer Pan, dieu du vent d’été 

2. Pour un tombeau sans nom 
3. Pour que la nuit soit propice  
4. Pour la danseuse aux crotales 
5. Pour l’Égyptienne 
6. Pour remercier la pluie au matin 

 
L. Boulanger     Nocturne 
(1893 - 1918) 
 
Fr. Poulenc      Sonate pour flûte et piano 
(1899 - 1963)    Allegro malinconico 

Cantilena 
Presto giocoso 
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P. Hindemith     Sonate für Flöte und Klavier 
(1895 - 1963)    Heiter bewegt 
     Sehr Langsam 
     Sehr Lebhaft - Marsch 
 
Dmitri Shostakovich    uit 24 preludes op.34 voor piano 
(1906 - 1975)    2. Allegretto 

12. Allegro non troppo 
24. Allegretto 

 
E. Schulhoff    uit Sonate for flute and piano 
(1894 - 1942)    Aria: Andante 

Rondo: Allegro molto gajo  
 

Jeannette Landré studeerde aanvankelijk muziektherapie voordat ze aan het 

conservatorium ging studeren. Na haar afstuderen was ze eerst  

als piccoloïst verbonden aan het Residentie Orkest in Den Haag. Daarna werd ze eerste 

fluitiste van het Radio Symfonie Orkest, dat opging in de Radio Kamer Filharmonie. 

Ook is Landré actief in de kamermuziek. Ze maakte deel uit van het 

Reicha blaaskwintet. Verder speelt ze in de Holland Wind Players, het Asko 

Ensemble en het Nederlands Blazers Ensemble 

Mariken Zandvliet (Troyes, Frankrijk) debuteerde op haar veertiende als solist bij het 
Gewestelijk Orkest van Zuid-Holland. Na het behalen van haar diploma Uitvoerend 
Musicus met onderscheiding aan het Utrechts Conservatorium studeerde 
ze kamermuziek en liedbegeleiding aan het Mozarteum te Salzburg. Mariken treedt op 
als solist en als kamermusicus met verschillende ensembles. Ze maakte tournees door 
de Verenigde Staten, Scandinavië, Frankrijk, Engeland, Duitsland en Marokko en 
werkte mee aan vele cd-opnamen. Daarnaast remplaceert ze regelmatig bij het 
Residentie Orkest. Mariken is als co repetitor verbonden aan het Conservatorium van 
Amsterdam en het Utrechts Conservatorium. 

 

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 € 130,- per jaar. Voor elke volgende bewoner op uw adres betaalt u € 95,-. 

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 worden aangeboden door 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziektherapie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piccolo_(fluit)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Residentie_Orkest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_Symfonie_Orkest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_Kamer_Filharmonie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blaaskwintet
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Holland_Wind_Players&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asko_Ensemble
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asko_Ensemble
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_Blazers_Ensemble

