
Programma
  

Kamermuziek 
8 september 2022, 12.30 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 
 
 

RIETVELD ENSEMBLE 
 

Joost Willemze | harp 
Elisabeth Perry | viool 
Hans Rijkmans |viool 

Richard Wolfe | altviool 
Matthias Naegele | cello 

Linda Speulman | fluit 
Nancy Braithwaite | klarinet 

 

 

Carlos Michans  Fünf Kommentare zu ‘Ich ruf zu dir…,” (BWV 639) (2012)  

(1950)    (klarinet en harp)  

 

Claude Debussy  Syrinx voor fluit solo  

(1862-1918) 

 

Claude Debussy  Sonata voor fluit, altviool en harp (1915)  

 Pastorale. Lento, dolce rubato  

 Interlude. Temp di minuetto  

 Final. Allegro moderato ma risoluto  

 

Pauze  
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Camille Saint -Saëns  Fantasie voor viool en harp Op. 124 (1907)  

(1835-1921) 

 

Maurice Ravel   Introduction et allegro (1905) (harp, fluit, klarinet en strijkkwartet) 

(1875-1937) 

 

 

Topmusici met een internationale achtergrond vormen samen Het Utrechtse Rietveld Ensemble. 

Violiste Elisabeth Perry, altviolist Richard Wolfe, cellist Matthias Naegele en klarinettiste Nancy 

Braithwaite speelden in bekende orkesten en geven les aan conservatoria. 

Het ensemble voert kamermuziek uit de klassieke- en romantische periode uit én hedendaagse 

composities. Het ensemble verzorgt regelmatig wereldpremières. 

De naam van het ensemble is geïnspireerd op de beroemde Nederlandse architect en ontwerper 

Gerrit Rietveld (1888-1964) die in Utrecht woonde en werkte. Veel van het repertoire voor het 

Rietveld Ensemble is geschreven in de periode waarin Rietveld leefde. 

Het ensemble biedt getalenteerde jonge musici de kans om samen te musiceren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


