
Programma
  

Kamermuziek 
28 januari 2023, 12.30 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis     
 

Klanken uit de Schotse Hooglanden 
Een muzikale reis door Schotland in de laatste decennia 18de eeuw. 

In die tijd kreeg Schotse muziek veel aandacht in Europa, mede door de promotie 
van de meest succesvolle componisten zoals Haydn en Beethoven. In dit programma 
kijken wij naar de essentie van de Schotse volksmuziek en de invloed hiervan op de 

werken van Weense klassieke componisten en hun lokale Schotse tijdgenoten. 
 

Alexandra Kwiatkowska | viool 
Ania Katynska | cello 

Liene Madern | pianoforte 
Oalbh MacGhareaidh | Bas (vocals) 

 

"Ca' the ewes to the knowes" 
 
Ignaz Pleyel   pianotrio in D groot, B.445 
(1757 – 1831)  - Allegro 

- Air ecossois. Adagio espressivo 
- Air eccosois. Rondo allegro 

 

Ludwig van Beethoven 6 Ecossaises, WoO 83 
(1770 — 1827) 
 
William McGibbon Alloa House voor cello en basso continuo  
(1690 – 1756) 
 

PAUZE 
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Joseph Haydn  ‘The blue bell of Scotland’, Hob.XXXIa, nr.176  
(1732 – 1809) 
 
Leopold Kozeluch  piano trio in G groot, Posk. IX:40 

(1747 – 1818)  - Allegro 
- Air Eccosois. Larghetto 
- Rondo. Allegro eccosois 

 
“Highland Lad”  
 

 
Alexandra Kwiatkowska (viool) is een Poolse violiste gevestigd in Nederland. 
In 2021 studeerde ze af met een master in barokvioolstudies met onderscheiding 
voor het kunstenaarschap onder leiding van Kati Debretzeni en Walter Reiter aan 
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. In 2015 studeerde ze haar moderne 
vioolstudie af aan de Fryderyk Chopin University of Music in Warschau onder leiding 
van Julia Jakimowicz-Jakowicz, Jakub Jakowicz en Magdalena Szczepanowska. Als 
vioolsolist en kamermusicus nam Aleksandra deel aan concerten en festivals in 
Europa, Indonesië en de VS. In maart 2020 was ze soliste in het Alfred Schnittke 
Moz-Art à la Haydn concerto samen met Het Orkest van de Achttiende Eeuw en 
studenten van het Koninklijk Conservatorium. In augustus 2019 speelde ze de 
solopartij van het Mozart Vioolconcert KV 216 in G-groot met het Barock Sommer 
Orchestra. Vanaf 2022 speelt Aleksandra op de Georg Klotz-viool uit 1796 en 
gebruikt ze barokstrijkstok van Luis Emilio Rodriguez, met dank aan het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds in Nederland. 
 
Ania Katynska (cello) komt uit Polen en is gespecialiseerd in barokcello, viola da 
gamba en basse de violon. Haar leraren waren o.a. Jaap ter Linden, Phoebe Carrai, 
Markus Möllenbeck, Mieneke van der Velden, en Mark Caudle.  
Ania nam deel in Jerwood/Experience Project van het Orchestra of the Age of 
Enlightenment, la Academie Baroque Européenne d’Ambronay, Generation 
Baroque, en Europeese Unie Barok Orkest. 
Ania heeft solorecitals gegeven in het Bach Festival in Katowice (Polen), Bach-Fest in 
Sumy (Oekraïne) en in Eu (Frankrijk). Ze is mede-oprichter van ensemble Continuo 
Company en lid van ensembles Piu Corde en Quartet Nova Vita (Norwegie).  
 
Liene Madern-Stradina (pianoforte) is in Riga (Letland) geboren, waar ze een 
Mastergraad piano aan het conservatorium van Riga behaald heeft. Vanwege haar 
interesse in de historische uitvoeringspraktijk, is zij naar Nederland gekomen om 
Oude Muziek te gaan studeren. Liene studeerde aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag, klavecimbel bij Ton Koopman, Fabio Bonizzoni, Patrick Ayrton en 



fortepiano bij Bart van Oort. Haar Masterstudie heeft ze in 2018 aan het 
Conservatorium van Amsterdam afgerond, waar ze klavecimbel bij Menno van Delft 
en fortepiano bij Richard Egarr volgde. Zij geeft concerten in o.a. Nederland, Early 
Music Festival in Stockholm, Zweden, Early Music Festival in Letland. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


