
Programma
  

Kamermuziek 
13 april 2023, 12.30 

Entree € 10,00 | Vrienden gratis     
 

AUX ARBRES ‘SOIT!’ 
Chansons van Gildas Delaporte (1964-2020) 

 
Andrea van Beek  | Zang  
Sanne de Graaf | Cello  
Bert van den Brink | Piano en accordeon  

 
Marceline Desbordes-Valmore    Dans l’été 
(1786-1859) 
 

Charles Baudelaire     Chanson d’ après midi 
(1821-1867) 
 

Marceline Desbordes-Valmore    - Qu’en avez vous fait 
- Les Roses de Saadi 

 

Charles-Marie Leconte De Lisle    Les roses d’Ispahan 
(1818-1894) 
 

Victor Hugo       À ma fille 
(1802-1885) 
 

Marceline Desbordes-Valmore    Ma Chambre 
 

Arthur Rimbaud      Chanson de la plus haute tour 
(1854-1891) 
 

Pauze 
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Victor Hugo       - Aux arbres 
        - Elle était déchaussée 
         
Pierre de Ronsard      Sur La mort de Marie 
(1524-1585) 
 

Alfred de Musset      Chant Deuxième 
(1810-1857) 
 

Marceline Desbordes-Valmore    Le premier amour 
 

Alfred de Musset      L’Andalouse 
 
Andrea van Beek studeerde viool aan het Conservatorium Arnhem en klassiek zang 
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ze zong in koren als Collegium 
Vocale Gent en (sinds 1999) in Cappella Amsterdam. Daarnaast is zij als zangdocent 
verbonden aan de Acteursopleiding van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. 
Andrea werkte mee aan tal van muziektheatervoorstellingen met hedendaagse 
muziek en maakte de bijzondere kameropera ‘Duets with Jim’. 
 

Bert van den Brink studeerde cum laude af als klassiek pianist. Hij improviseerde al 
van jongs af aan op piano en orgel en in 2007 ontving Bert van den Brink de 
VPRO/BOY EDGARPRIJS. Hij is veelvuldig te beluisteren als pianist, organist en 
accordeonist en trad op met vele andere topmusici zoals Thomas Oliemans, Wishful 
Singing, Toots Thielemans, Chet Baker en Jules de Corte. Ook actief als als 
arrangeur/producent maakte hij bijvoorbeeld een schitterende bewerking van de 
opera Porgy & Bess uitgevoerd door de Houdini's en Nieuw Sinfoniëtta Amsterdam. 
Ook voor SOIT! schreef Bert van den Brink de prachtige arrangementen. 
 

Sanne de Graaf studeerde cello aan conservatoria in Utrecht, New York en Den 
Haag. Zij maakte deel uit van verschillende kamermuziekensembles, waaronder het 
Artemis Ensemble, Musica Rossi en het Combattimento Consort Amsterdam. Sinds 
1996 is zij werkzaam als plaatsvervangend aanvoerder cello bij philharmonie 
zuidnederland. Sanne is ook actief als tekstschrijver (programmatoelichtingen) en 
als concertorganisator. Ze initieerde in de Betuwe de concertserie Muziek op de 
Dijk. 
 

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 


