
HET IS TIJD!
CONCERT OM TE VERBINDEN EN DE OGEN
VAN DE POLITIEK TE OPENEN



Calling
Femke van den Bergh, basklarinet

C. TSOUPAKI

Embraceable you
Bea Galán, piano

G.GERSHWIN
ARR. E.  WILD

Eine Kleine Mitternachtmusik 
Number 7 Blues in the night
Number 8 Cadenza with Tolling Bells
Number 9 Midnight transformation
Bea Galán, piano

G. CRUMB

Consecration Hymn op. 65
Emma Zarzuela Castro, Apostolos
Pagonis, Elena Rota, Vittorio Zelocchi 
Cello quartet

F. GRÜTZMACHER

PROGRAMMA
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S. VERHELST

B. LANE

Lock Horns
Giordano Mor, trombone
Femke van den Bergh, basklarinet
Insolitum

On a clear day
Tonke Suithoff, piano
Aistis Kondratas, contrabas
Petr Agapov, drums
Nostalgia Trio



J.S.  BACH

M. LOCKE

R. IJSERINKHUISEN

Cello suite nr. 4
Prelude en Allemande
Elena Rota, cello

Strange Adaptations
Samuel Gonzalez, marimba
Femke van den Bergh, basklarinet
Clarimba

"W"
Petr Agapov (drums), Femke van den
Bergh (basklarinet), Emma Zarzuela
Castro (cello), Bea Galán (piano),
Samuel Gonzalez (marimba), Aistis
Kondratas (contrabas), Giordano Mor
(trombone), Apostolos Pagonis (cello),
Elena Rota (cello), Tonke Suithoff
(piano) en Vittorio Zelocchi (cello).

R. RODGERS, L.  HART Falling in love with love
Tonke Suithoff, piano
Aistis Kondratas, contrabas
Petr Agapov, drums
Nostalgia Trio



C. TSOUPAKI,  CALLING

G.GERSHWIN, EMBRACEABLE YOU

G. CRUMB, EINE KLEINE MITTERNACHTMUSIK

F. GRÜTZMACHER, CONSECRATION HYMN OP. 65

TOELICHTING
Calling, voor solo basklarinet, is in 2015 gecomponeerd voor basklarinettiste
Fie Schouten.
Het werk is de muzikale expressie van het verzet tegen de walvisvangst. Het is
een klaagzang waarin de zee, het over de oceaan uitkijken, een belangrijke rol
speelt. Ook persoonlijk verdriet wordt uitgedrukt in dit stuk. 
Vandaag zal het stuk een wake-up call symboliseren voor de politiek en de
samenleving. Voor meer verbinding tussen generaties en om  de ogen van de
politiek te openen voor de problematiek in de studenten generatie.

"Embraceable You" is een echte jazz standard met muziek van George
Gershwin en tekst van Ira Gershwin. Het lied werd in 1928 geschreven voor
een ongepubliceerde operette genaamd East Is West. Het werd gepubliceerd
in 1930 en opgenomen in de Broadway-musical Girl Crazy van dat jaar,
uitgevoerd door Ginger Rogers in een zang- en dansroutine
gechoreografeerd door Fred Astaire.
De piano solo versie is gearrangeerd door E. Wild.

Dit stuk, geschreven in 2001, was oorspronkelijk gecomponeerd als een van de
stukken in het Round Midnight Variations-project. In dit project werd een
aantal componisten gevraagd stukken te schrijven op basis van het beroemde
deuntje van Thelonius Monk. George Crumb beschrijft zijn bijdrage aan het
project, dat uit negen delen bestaat, als Ruminations on Round Midnight. In
opdracht, première en opgenomen (Bridge 9170) door pianist Emanuele
Ariuli.

Friedrich Grützmacher was een opmerkelijke Duitse cellist uit de 19e eeuw.
Een van zijn meest opmerkelijke speelervaringen was dat hij de cellist was die
in 1898 het toongedicht "Don Quixote" van Richard Strauss in première
bracht. Naast uitvoerend musicus was Grützmacher ook componist. Hoewel
hij voor veel verschillende soorten muziekinstrumenten componeerde, waren
de meeste van zijn composities voor zijn instrument - de cello. Zijn opus 65
"Consecration Hymn" is één van zijn cellowerken, een kwartet voor vier cello's.
Dit stuk is een weelderig adagio strijkkwartet dat op prachtige wijze de
muziek van Duitsland uit het einde van de 19e eeuw vertegenwoordigt.



S. VERHELST, LOCK HORNS
Lock Horns is geschreven voor trombonisten Ben Van Dijk en José Milton
Vieira.
Na een dramatische inleiding begint een walsballad te zweven.
Een prachtige melodie rijst op uit beide spelers, die zich elk op hun eigen
manier uitdrukken. Halverwege de wals proberen beide spelers elkaar te
vinden door samen te smelten tot één melodie. Maar ze lijken de ruzie niet te
kunnen stoppen. In een Latin-gevecht pushen beide spelers zichzelf tot het
uiterste en proberen ze hun punt te bewijzen. Uiteindelijk zijn ze het erover
eens dat ze het oneens zijn.
Vandaag zal u een versie horen voor de ongebruikelijke bezetting van
trombone en basklarinet.

B. LANE, ON A CLEAR DAY

R. RODGERS, L.  HART, FALLING IN LOVE WITH LOVE

"On a Clear Day (You Can See Forever)" is een nummer geschreven door
Burton Lane (muziek) en Alan Jay Lerner (tekst) voor de musical On a Clear
Day You Can See Forever uit 1965.
Het werd vervolgens uitgevoerd door de Amerikaanse actrice en zangeres
Barbra Streisand in de verfilming van de musical uit 1970.
Drie variaties van het nummer verschijnen in de film en op het bijbehorende
soundtrackalbum geproduceerd door Wally Gold: de eerste versie gezongen
door co-ster Yves Montand, een repriseversie gezongen door Streisand en een
orkestversie uitgevoerd naast een live refrein. De Streisand-vertolking werd in
juli 1970 door Columbia Records uitgebracht als een promotionele single op 7
"vinyl (met een stereomix aan de ene kant en mono aan de andere kant).
Het nummer kreeg positieve recensies van muziekcritici, en velen van hen
noemden het een hoogtepunt van de soundtrack.

"Falling in Love with Love" is een showmelodie uit de Rodgers and Hart-
musical The Boys from Syracuse, waar het werd geïntroduceerd door Muriel
Angelus. De musical ging in première op Broadway in 1938. Het nummer is
ingesteld op een wals, maar de tekst "herinnert zijn [Hart's] luisteraars aan de
sceptische toon van de show".



Dit is een verrassingsstuk speciaal gecomponeerd ter gelegenheid van dit
concert. De inspiratie voor dit stuk is een erg bekend muziek stuk, hoort u
welke het is? Ik hoor het graag van u!

R. IJSERINKHUISEN

“Strange Adaptations is gemaakt in opdracht van mijn goede vriend, en
klarinettist, Angel Duran. Angel vroeg me om een werk te componeren voor
basklarinet en marimba, met als enige specificaties 'om het jazzy te maken'.
Dus ik wilde een leuk stuk maken dat gesyncopeerde ritmes gebruikte en een
"jazzy" geluid had. Er kwamen steeds twee werken in mijn hoofd toen ik aan
het bedenken was wat ik moest schrijven; John Mackey's stuk voor
harmonieorkest, Strange Humors, en Nathan Daughtrey's percussie-
ensemble, Adaptation. Geen van beide stukken vormt een "jazzmelodie",
maar beide hebben momenten van opwindende ritmes en hints van
bluestoonladders. Die werken heb ik als inspiratie gebruikt en vervolgens de
titel van mijn stuk. Hoewel het meer een showcase is voor de basklarinet,
staat de marimba ook vaak in de schijnwerpers.” – Miles Locke

M. LOCKE, STRANGE ADAPTATIONS

De Zes cellosuites van Johann Sebastian Bach behoren tot het Oude
Testament van de celloliteratuur. Elke cellist die de muziek voor zich heeft,
voelt meteen hoe vanzelfsprekend de noten rond de snaren van het
instrument zijn gedrapeerd. De suites leggen een route af van eenvoud naar
toenemende virtuositeit. De Vierde suite in Es groot is peinzend en filosofisch,
zonder dat de stemming echt elegisch wordt. In de eerste drie suites kon de
cellist relatief veel open snaren spelen. Dat zorgt voor een hoge resonantie;
boventonen kunnen vrij klinken. Hier, in de Vierde suite, wordt de klank
donkerder. De toonsoort Es groot schrijft drie mollen voor, waardoor de
hoogste A-snaar meestal niet als losse snaar kan worden gespeeld.

J.S.  BACH, CELLO SUITE NR. 4



MUSICI
NOSTALGIA TRIO
TONKE SUITHOFF, GABRIELE BERTOSI,  PETR AGAPOV

FEMKE VAN DEN BERGH (BASKLARINET)

Laat je meenemen naar het New York van de jaren 50 waar de jazz-scene
toen op volle toeren draaide. Met markante figuren als Eroll Garner, Miles
Davis, Charlie Parker en vele anderen. De tijd waarin jazz nog écht jazz
mocht zijn. Nostalgia poogt om mensen even tot stilstand te brengen in
een wereld die alsmaar in beweging is met de ene vernieuwing na de
andere. In tegenstelling tot vernieuwend zijn, wil Nostalgia zichzelf en het
publiek onderdompelen in de prachtige muziek die er al is geschreven op
het gebied van jazz. De band is onder leiding van een jong opkomend
talent op de piano. Tonke Suithoff is afkomstig uit Groningen en studeert
momenteel aan het eveneens Groningse Prins Claus Conservatorium.
Samen met zijn medemusici en zijn publiek creëert hij graag magische
momenten. De muziek van het trio wordt ervaren als oprecht, expressief,
oorspronkelijk en altijd swingend.

Het hart van klarinettiste Femke van den Bergh (1998) ligt bij het samen
spelen van muziek in ensemble setting. Zij heeft een passie voor het
hedendaagse repertoire en de lage klarinetten maar u mag haar ook zeker
wakker maken voor een mooi ensemble stuk uit het klassieke/romantische
repertoire. Femke is altijd in voor het ontdekken van nieuwe muzikale
aspecten, waarbij de directe samenwerking met componisten en mede-
musici een pluspunt is, om echt in het diepe te duiken en samen de
grenzen van het instrument op te zoeken.

Femke studeert de master basklarinet bij Fie Schouten aan het Prins Claus
Conservatorium te Groningen. Haar bachelor behaalde zij aan het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Rick Huls en Erik van Deuren.
Eerder volgde zij lessen bij Celeste Zewald aan de Academie Muzikaal
Talent te Utrecht.



BEA GALÁN (PIANO)
Beatriz Galán werd geboren in Palma de Mallorca, waar ze op 7-jarige
leeftijd haar muzikale studies begon aan het Professioneel Conservatorium
van die stad en sloot deze af met het winnen van de Ereprijs voor
Kamermuziek. In 2009 werd ze toegelaten tot de bacheloropleiding
"Musikene", Baskenland, waar ze lessen volgde bij Emmanuel Ferrer en
Ricardo Descalzo, gespecialiseerd in hedendaagse muziek.

Na haar bachelor piano te hebben afgerond, combineerde ze haar werk als
lerares met concerten. Ze werkte als piano docent, correpetitor in de
masterclass van viooldocent Manel Guillén, corepetitor van het operakoor
van het Main Theatre van Palma de Mallorca en aan het Conservatorium
van Felanitx.

Ze heeft haar masterstudie aan het Prins Claus Conservatorium Cum Laude
afgerond, waar ze onderzoek deed naar klassiek pianorepertoire met
jazzinvloeden. 

SAMUEL GONZALEZ (MARIMBA)
Afgestudeerd in klassiek slagwerk aan het
Royal Welsh College voor muziek en drama, is
Sam (1994) sinds zijn zesde met muziek verbonden.
Zijn eerste contact was met de klarinet, een fantastisch instrument
dat hij speelde in het harmonieorkest van zijn stad tot de
percussie zijn aandacht trok. De veelzijdigheid en aanwezigheid van
dit instrument in bijna alle voor hem bekende muziekgenres
maakte het een heel interessant instrument.

Momenteel studeert hij een master percussie aan het Prins Claus
Conservatorium in Groningen, Nederland. Zijn studie is vooral gefocust
op het solistische percussie repertoire. Zijn idee is om in deze geweldige
wereld te duiken
om de oorsprong van dit soort repertoire te vinden en het pad te kennen
dat is belopen, om erachter te komen welke weg het in de toekomst zal
inslaan.

Tegelijkertijd probeert hij dit geweldige repertoire aan zoveel mogelijk
publiek te laten zien. Deze combinatie maakt dat hij zich nog steeds
enthousiast voelt om zich te blijven ontwikkelen
en genieten van de muziek met meer mensen op het podium. Daarom
maakt hij deel uit van dit duo voor basklarinet en percussie.



GIORDANO MOR (TROMBONE)
Giordano Mor begon op 8-jarige leeftijd met trombone spelen in de
marchingband academie van zijn geboorteplaats Rezzato, Brecia. Vanaf
2011 studeerde hij aan het Muziekconservatorium "Luca Marenzio" bij
professor Guido Delmonte en Lauro Bassi tot 2015. In 2018 behaalde hij zijn
Bachelor aan het Conservatorium "A. Pedrollo" in Vicenza en in 2021 zijn
Master's Degree aan het Conservatorium "Agostino Steffani" in Castelfranco
Veneto, bij Sergio Bernetti en vervolgens bij Domenico Lazaroni. In 2022
behaalde hij zijn tweede master aan het Prins Claus Conservatorium bij
Quirijn van den Bijlaard en Jilt Jansma.

Giordano's muzikale passie ligt bij het alsmaar ontdekken van nieuwe
manieren van muziek maken. Van het grootse orkest repertoire tot
ensemble werk en barok tot hedendaagse muziek.
In 2016 richtte hij de koperblazersgroep ‘FTBrass’ op, waarmee hij vele
concerten heeft gespeeld, waaronder in België en Rusland. Op dit moment
vormt hij met Femke van den Bergh Insolitum, een ensemble met de
ongebruikelijke bezetting van basklarinet en trombone.

ELENA ROTA (CELLO)
Elena Rota begon op 5-jarige leeftijd met cello spelen.  Ze begon haar
conservatoriumstudies aan het Conservatorio "G. Donizetti" van Bergamo
en behaalde in oktober 2020 haar bachelor diploma cello, Cum Laude, bij
Andrea Cavuoto aan het Istituto Superiore di Studi Musicali "Peri-Merulo"
van Reggio Emilia .In september 2021 begon ze aan haar Master of Music in
Cello aan het Prins Claus Conservatorium (Groningen, Nederland) onder
leiding van Jan-Ype Nota. Sindsdien trad ze al op in enkele belangrijke
zalen en theaters, zoals het Tivoli Vredenburg in Utrecht, De Oosterpoort in
Groningen en de AE-zaal in het Prins Claus Conservatorium.

Ze werkte op professioneel niveau samen met belangrijke Italiaanse
cellisten en ze deed enkele optredens op nationale televisie- en
radiozenders.
Na het winnen van enkele audities speelde ze met belangrijke Italiaanse
orkesten, zoals het Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, het Nationaal
Orkest van Italiaanse Conservatoria (ONCI), Donizetti Opera Orchestra,
Filarmonica Mousiké (Bergamo), Orchestra Filarmonica Settenovecento van
Rovereto (Trento).
Om zich nog meer te specialiseren als orkestmusicus nam ze deel aan de
academie "Orchestral Academy of Teatro Comunale di Bologna en de
masterclass "Collegium Musicum Internationale 62. Sommer-Akademie"
aan het Weißenstein Schloss in Pommersfelden, Bamberg. 



MARE NOSTRUM
EMMA ZARZUELA CASTRO, APOSTOLOS PAGONIS, ELENA ROTA, VITTORIO ZELOCCHI
Mare Nostrum is een in 2022 opgericht cello-ensemble dat een breed
stilistisch repertoire vertolkt, van renaissance- en barokmuziek tot
romantiek en hedendaagse muziek.
Tot nu toe trad het op in verschillende formaties, van kwartet tot solo
cellomuziek. De musici in het ensemble komen uit Spanje, Griekenland en
Italië en volgen momenteel het master-curriculum van het Prins Claus
Conservatorium. Elk van hen voltooide hun eerste muzikale studies in hun
thuisland en trad op in professionele contexten van hoog niveau. Sinds
2022 voert Mare Nostrum haar repertoire uit in de provincie Groningen, met
voorkeur voor locaties als kerken en kathedralen, plekken die de
communicatieve kracht van het repertoire versterken.
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