Volwassenen: € 20,00

Jongeren tot 30 jaar: € 7,50

Toegang tot de zaal is uitsluitend mogelijk door het tonen van een toegangskaart.
Deze is te verkrijgen aan de zaal voorafgaande aan het concert door het tonen
van uw abonnement, of door een toegangskaart te kopen.

is een van Nederlands beste violisten en valt op door haar oprechte en
open manier van presenteren en haar vermogen heel direct te
communiceren met het publiek. Sinds het winnen van het prestigieuze
Oskar Back Concours is haar ster rijzende.
Daarna heeft Rosanne haar grenzen letterlijk verlegd: zo won ze de
eerste prijs op het Internationaal Vioolconcours in Freiburg (september
2014) en treedt ze op in de Berlijnse en Hamburgse Philarmonieën. In
2014 oogstte Rosanne veel lof bij haar debuut met de wereldberoemde
dirigent Yannick Nézet-Séguín en de Rotterdam Philharmonic Strings.
Afgelopen zomer nam ze voor het platenlabel Channel Classics haar
tweede CD op, “MYTH”. Haar debuut-CD “Rhapsody”, die in 2013
uitkwam, is zeer goed ontvangen door zowel pers als publiek. De
Volkskrant schreef naar aanleiding van de CD over Rosanne: „ In
vioolspelend Nederland hebben de vrouwen zo langzamerhand het
monopolie. Ga maar na: koud was Janine Jansen doorgebroken, of daar
trad Liza Ferschtman aan. En amper nestelt Simone Lamsma zich aan
de top, of Rosanne Philippens (1986) beklimt het podium.”
Rosanne treedt geregeld op als soliste in de grote zaal van het
Koninklijk Concertgebouw. Als kamermusicus speelde ze ook al
meerdere keren in de kleine zaal.

is een jonge pianist en componist die wordt geprezen om zijn excellente
techniek en artistieke integriteit.
Met het winnen van het YPF Nationaal Pianoconcours 2007 plaatste hij
zich aan de top van een nieuwe generatie jonge pianisten in Nederland.
De internationale jury omschreef hem als "een zeer interessante
muzikale persoonlijkheid met onderscheidende ideeën over muziek. Een
waar kunstenaar."
Hij maakt deel uit van de Amsterdam Chamber Soloists en is regelmatig
te gast bij Camerata RCO, het kamermuziekensemble van het Koninklijk
Concertgebouworkest.
Zijn laatste cd “Canción y Danza” bevat pianomuziek van Isaac Albéniz,
Joaquin Rodrigo, Thomas Beijer, Enrique Granados, Federico Mompou
en Manuel de Falla.

Eugène Ysaÿe

Sonate No.5 voor viool solo

(1858 – 1931)

deel I: L’Aurore

Johannes Brahms

Sonate No.2 in A maj. opus 100

(1833 – 1897)

1. Allegro amabile
2. Andante tranquilo –vivace – andante
3. Allegretto grazioso

Igor Stravinsky

uit Suite 'De vuurvogel'

(1882 – 1971)

Berceuse
Scherzo
In de foyer staat een gratis drankje voor u klaar.

Karol Szymanovski

uit Mythen opus 30

(1882 – 1937)

Fountain of Aretusa
Dryads of Pan

Anton Webern

4 Stücke opus 7

(1883 – 1945)

Sehr Langsam, Rasch, Sehr Langsam, Bewegt

Karol Szymanovsky

Nocturne en Tarantella opus 28

Na afloop kunt u bij beide musici hun recent uitgekomen cd’s kopen.

24 april 2015

pianiste Klara Würtz speelt de Impromptu’s
No. 90 en 142 van Franz Schubert

Wij verheugen ons op de komst van het befaamde STORIONI TRIO en de
Bulgaarse pianiste Marietta Petkova die regelmatig in het Concertgebouw
en De Doelen optreedt.
De data van het seizoen 2015–2016 zijn bekend. Het 1e concert in het
najaar valt op 25 september 2015, 2e op 23 oktober, 3e op 27 november.
In 2016 valt het nieuwjaarsconcert op 22 januari, de volgende concerten op
4 maart 2016 en 15 april 2016.
Noteer deze data in uw agenda.

De operabus (54 pl.) naar Die Zauberflöte (19 maart) was snel uitverkocht.

Matinee. La Traviata van Giuseppe Verdi wordt op donderdag 21 mei
2015 om 14.00 uur in het Evertshuis vertoond. Deze beroemde opera is
Live opgenomen tijdens het Festival van Aix-en-Provence. Reserveren via
www.evertshuis.nl of tel: 0172-61.84.84. Toegang 8 euro incl. consumptie.

Steun in natura: Ontwerp affiches dubbelzijdige displays en seizoenfolder,
Maarten van den Bosch/KWAJONGENS. Website ontwerp & onderhoud:
Tjeerd Greidanus/INT WebDesign. Bloemen voor musici, WIRO
bloembinders. Bloemendecoratie podium: Tonny van der Plank.
Vleugelhuur: De Pianoworkshop, Nieuwerkerk a/d IJssel.
Financiële steun: 23 Vrienden van RECUM & 10 ANBI vrienden. Gemeente
Bodegraven-Reeuwijk. Kringloopwinkel “De Kring”. Fonds Podiumkunsten.
Secr. RECUM: R.J.(Rob) Kraaipoel, Armstronglaan 8, 2811 SR Reeuwijk
Tel: 0182 – 392021, e-mail : secretarisrecum@gmail.com
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