
Programma
  

Kamermuziek 
17 september 2022, 12.30 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis 
 

KemnerVasi 
Sebastiaan Kemner | trombone 

Andrea Vasi  | piano 
 

Exile in Hollywood 
 

K. Weill   Moritat, Seeräuber Jenny, Barbara-Song, Kanonen-Song 
 (uit Dreigroschenoper) 

 
A. Schönberg A Survivor from Warsaw 
 
G. Mahler  Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n (uit Kindertotenlieder)  

video: Brecht 
 
H. Eisler  Hollywood, In den Hügeln wird Gold gefunden, The rat men, I saw 

many friends (uit Hollywood songbook) 
video: Eisler 

 
PAUZE 
 
E. Krenek  Five pieces for trombone and piano 

video: Disney 
 
E. Korngold             I wish you bliss, Wings, Old Spanish Song, Old English Song 
                                  video: Chaplin 
 
E. Schulhoff       Susi, The Syncopater's Peter 

Podium Azijnfabriek | Triniteitstraat 19 | ’s-Hertogenbosch 



 
Sebastiaan Kemner is een ervaren en gelauwerd musicus. Hij ontving In 2010 de Young 
Musician of the Year Award en was in 2015/16 (samen met duo-partner Andrea Vasi) 
finalist in de Dutch Classical Talent. In 2018 werd hij benoemd  tot docent aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag. De toekenning van de Nederlandse 
Muziekprijs vond plaats in 2021. Concertreizen van Sebastiaan Kemner brengen hem, 
als solist en kamermuziekspeler, over de gehele wereld. Hij houdt van onverwachte, 
stijl overschrijdende samenwerkingen, die leiden tot opwindende 
concertprogramma’s. In zijn zoektocht naar nieuw repertoire werkt hij vaak samen 
met componisten die speciaal voor hem nieuw werk schrijven. Zijn repertoire is breed 
en avontuurlijk, en reikt van Hildegard von Bingen tot hedendaags. 

Andrea Vasi is evenzeer breed en internationaal georiënteerd. Zij is een 
gerenommeerd pianiste/toetseniste) en docente. Ook zij won diverse prijzen, 
waaronder bij het Prinses Christina Concours (met Sumire Hara, viool) en de Steinway 
Competition (solo), en is zeer actief als soliste en kamermuziekspeelster. Tevens werkt 
zij samen met o.a.  Asko/Schönberg, het Residentie Orkest en speelt zij in 
theaterproducties. De zoektocht van beide musici naar uitbreiding en vernieuwing van 
het repertoire, zoals voor de combinatie trombone en piano, brengt ons deze middag 
naar een bijzonder programma rond entartete muziek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


