Dvořák
Serenade voor strijkers
Smit

Concert voor altviool en strijkorkest

Tüür

Insula Deserta

Schreker
Intermezzo

Dana Zemtsov altviool
Konradin Herzog dirigent
Za 10 nov
Zo 11 nov

20.15
15.30

Lutherse Kerk DELFT
Noordeinde 4
Paleiskerk
DEN HAAG Paleisstraat 8

Entree 17,50 (15,-) kinderen/studenten 7,50 (5,-)
Reserveren via www.haagsebeek.tk

Strijkorkest de Haagse Beek
De Haagse Beek is een riviertje dat eigenwijs hier en daar ondergronds
loopt en dan plots naar boven komt op de mooiste locaties van de stad
(zoals bij het Vredespaleis en de Hofvijver) om de mensen te verfrissen.
En dat is ook de doelstelling van Strijkorkest de Haagse Beek. Verfrissing,
maar dan in muzikale vorm, door op bijzondere locaties klassieke
muziek ten gehore te brengen die men niet mag missen! De musici zijn
strijkers met een beroepsachtergrond en gevorderde amateurs en komen
uit de regio’s Den Haag, Delft en Rotterdam om samen in projectvorm
zoveel mogelijk prachtige muziek te laten stromen.
Programma
Naast de bekende Serenade in E voor strijkers van Antonín Dvořák laten
we in dit programma twee stukken van Joodse componisten herleven. Het
mooie Intermezzo opus 8 van de Duitse componist Franz Schreker en het
Concert voor altviool en strijkorkest van Leo Smit, die slachtoffer werd van
de vervolgingen in de Tweede Wereldoorlog. Daarmee in contrast klinkt het
Insula Deserta van de Estse componist Erkki-Sven Tüür dat je even naar
een geheel andere wereld vervoert.
Dana Zemtsov heeft al vele competities
gewonnen. Ze komt uit een bekende
‘altviool familie’ en is een van de meest
veelbelovende altviool solisten van haar
Generatie. Samen met haar familiekwartet
presenteerde zij onlangs in Podium Witteman
een nieuwe CD met werken voor vier altviolen.
Konradin Herzog maakte in 2014 zijn
Nederlandse debuut als dirigent. Sinds januari
2016 is hij de dirigent van het Sweelinckorkest.
De uit Zwitserland afkomstige dirigent en cellist
staat met dit programma voor het eerst aan
de leiding bij de Haagse Beek.

