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Kamermuziek 
7 maart 2023, 12.30 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis     
 
 

Marja Bon   | piano 
Rietveldensemble: 
Frank van Koten | hobo 
Nancy Braithwaite | klarinet 
Louis van Nunen | fagot 
Hans Dullaert  | hoorn 

 
 
 
 
Wolfgang Amadeus Mozart Kwintet  in Es K. 452 voor piano en blazers  (1784)  
(1756-1791)                              - Largo-Allegro moderato 

- Larghetto  
                                                  - Allegretto  
 
 
Pauze  
 
 
Ludwig van Beethoven  Kwintet in Es  Op. 16 voor piano en blazers (1796) 
(1770-1827)    Grave-Allegro ma non troppo 
      Andante cantabile  

Rondo. Allegro ma non troppo  
 

 

Podium Azijnfabriek | Triniteitstraat 19 | ’s-Hertogenbosch 

 
Marja Bon komt uit een muzikale familie. Haar broers Maarten en Willem Frederik 
Bon waren componisten en haar zus Charlotte is violiste. Marja Bon studeerde piano 
bij Maria Stroo en sloot haar studie af met de Prix d'Excellence en de Elisabeth 
Evertsprijs. In 1971 won zij het Nationaal Pianoconcours. Zij vervolgde haar studie in 
New York bij Martin Canin en in Boedapest bij Ferenc Rados. Tevens volgde zij 
cursussen bij Geza Anda. Zij treedt regelmatig op met blazers van het 
Rietveldensemble. 
 
Rietveldensemble 
Het Rietveld Ensemble is een kamermuziekgroep bestaande uit topmusici met 
internationale achtergronden uit Utrecht. Bij de meeste concerten treden 
uitstekende gastmuzikanten op met het ensemble en brengen ze variatie en 
inspiratie in de serie. 
 
De leden van het Rietveldensemble zijn conservatoriumprofessoren, solisten en 
hoofdrolspelers in grote Nederlandse orkesten. Naast kamermuziek uit de klassieke 
periode voert het ensemble ook werken uit de romantische periode en de 20e en 
21e eeuw. Het ensemble heeft ook een nauwe werkrelatie met een aantal levende 
componisten en geeft regelmatig wereldpremière uitvoeringen van hun werken. 
 
De naam van het ensemble is geïnspireerd op de beroemde Nederlandse architect 
en ontwerper Gerrit Rietveld (1888-1964) die in Utrecht woonde en werkte. Een 
groot deel van het repertoire voor het Rietveld Ensemble is tijdens zijn leven 
geschreven. 
 
Het Rietveld Ensemble nodigt ook regelmatig uitzonderlijk getalenteerde jonge 
spelers uit om zich bij hen aan te sluiten, waardoor een oefenterrein voor 
kamermuziekvaardigheden ontstaat. 
 
 
 
 
 

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 


