
 

 

  

  

 

NAVARRA & FRIENDS
L A BELLE ÉPOQU E

20 t/m 24 maart 2019  

Het Navarra String Quartet, de Stichting Chamber Music Weesp en het 

Festivalteam danken hun vrienden, sponsoren, partners (zie wcmf.eu) en  

vrijwilligers voor het mogelijk maken van dit festival.

Tickets en info
Alle informatie in deze flyer is onder voorbehoud van wijzigingen. Actuele informatie over 
de artiesten, het programma, combi-tickets etc. vindt u op onze website:
www.weespchambermusicfestival.nl of www.wcmf.eu

Tickets zijn te koop via onze website. Na betaling worden de tickets bij u afgeleverd.

Verkooppunten in Weesp: De Bibliotheek (Oudegracht 97; LET OP cash only), D.I.O. drogist 
van Rheenen (Nieuwstad 50) en in de toekomstige Festivalwinkel (locatie: zie website).

Kortingen & specials: 
• Tickets zijn inclusief programmaboekje en consumpties
• Vrienden krijgen € 2,50 korting per persoon per concert
• Jeugd tot 21 jaar: € 8,50 per concert
• Zie het randprogramma voor diverse gratis onderdelen
• Combi-ticket vrijdagavond (2 concerten): € 40,00 / Vrienden € 35,00 / Jeugd € 15,00
• Niets missen? Een passe-partout kost € 110,00 / Vrienden € 95,00 

Vrienden 
Wordt u Vriend van het festival? Al vanaf € 35 per jaar krijgt u vele extra’s.
Als u ons extra wilt steunen kunt u ook Zilveren of Gouden Vriend worden (resp. € 100 
of € 250 per jaar gedurende vijf jaar). Vanwege de ANBI-status van de Stichting kunt u flink 
belastingaftrek krijgen. Als Zilveren of Gouden Vriend wordt u uitgenodigd voor Huiskamer-
concerten en krijgt u korting op de toegangskaarten van het festival. Tevens wordt uw naam 
als Zilveren of Gouden Vriend vermeld op onze website.

For tickets and a brief English version of the Programme, please see our website: 
www.weespchambermusicfestival.nl

6 e editieScholenproject 

Stichting Chamber Music Weesp besteedt 
elk jaar extra aandacht aan de jeugd, 
want liefde voor klassieke muziek kun je 
volgens ons niet jong genoeg opdoen. 

Naast een mooi familieconcert op de  
zaterdagmiddag en enkele kennismakings- 
activiteiten van de Weesper  muziekscholen, 
organiseert de Stichting ook elk jaar een  
project voor de basisscholieren van Weesp. 

Dit jaar heet het scholenproject ‘Be Bach’. 
Een enthousiaste groep musici trekt naar 
de Van Houtenkerk om onder schooltijd 
twee interactieve voorstellingen/concerten 
te verzorgen voor in totaal 450 leerlingen 
van de hoogste groepen van alle Weesper 
basisscholen. 

Deelnemende artiesten zijn:
- Ton Meijer, acteur
- Marijje van Stralen, sopraan
- Marieke de Bruijn, viool
- Jos Teeken, cello 
- Christina Edelen (uit Weesp), klavecimbel
 

 OCHTEND MIDDAG AVOND

Woensdag   20.00-22.00
20 maart   ‘Prélude’, VHK
   € 10,-/€ 7,50/€ 8,50

Donderdag   20.00-22.30
21 maart   ‘Ouverture’, VHK
   € 24,50/€ 22,-/€ 8,50

Vrijdag   19.30-21.45
22 maart   ‘Violons dans le Soir’, VHK
   € 24,50/€ 22,-/€ 8,50

   22.00-22.30
    Inleiding La Fin du Temps, 

BIB *

   22.45-23.45
   ‘La Fin du Temps’, VHK
   € 20,-/€ 17,50/€ 8,50

Zaterdag 10.15-11.00 12.00-13.00 20.00-22.30
23 maart Muziek op Schoot, BIB *  Orgelconcert, GK * ‘C’est la Vie’, VHK
   € 24,50/€ 22,-/€ 8,50

  12.00-13.00
  Stadswandeling, GK
  € 3,50 

  12.00-14.00
  Open Podium, FO *

  13.00-14.00
  Carillonconcert *  

  14.00-14.45
  Harmonieconcert, GK *

  14.00-15.30
  Masterclass, SYN *

  15.00-16.00
  Familieconcert ‘En Famille’, GK
  € 10,-/€ 7,50/€ 5,- 

  16.00-17.00
  High Tea, GK *

  16.00-17.00
  Probeer een Instrument, GK * 

Zondag 11.00-12.30 14.00-15.00
24 maart ‘Salon de Paris’, VHK Concert ‘Au Mairie’, SH *
 € 20,-/€ 17,50/€ 8,50 

  16.00-18.00
  ‘Au Revoir’, VHK
  € 24,50/€ 22,-/€ 8,50 
   
CONCERTPROGRAMMA    
RANDPROGRAMMA  
     
Ticketprijzen: regulier / vriend / jeugd    
 * Gratis toegang  
  

 

Ton Meijer vertelt over het leven van Johann 
Sebastian Bach. De kinderen worden 
meegenomen in de wereld van de componist. 
Ze spelen Johann als kind, zingen in een koor 
en zitten samen met hem in de gevangenis. De 
andere hoofdrol is natuurlijk weggelegd voor 
de muziek. Zonder dat ze het merken, kruipt 
de muziek van Bach in hun oren, om daar 
hopelijk nooit meer weg te gaan. Ten gehore 
worden gebracht: ‘Erbarme Dich’, stukken uit de 
cellosuites en het ‘Wohltemperierte Klavier’, een 
aria van Telemann en muziek van Vivaldi. 

Foto: Foppe Schut

VHK = Van Houtenkerk, Oudegracht 69
SYN = Synagoge, Nieuwstraat 5
GK = Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31
SH = Stadhuis, Nieuwstraat 41
BIB = Bibliotheek, Oudegracht 67
FO = Fort Ossenmarkt



EEN FESTIVAL 
MET PARIJSE 
ALLURE
De 6e editie van het WCMF voert u mee naar 
het Parijs van eind 1900: de wervelende gouden 
jaren van de Franse Belle Époque. Veertig korte 
jaren van politieke rust, welvaart en vooruitgang, 
waarin kunst, muziek en technologie een ware 
explosie doormaakten. Het leven werd uitbun-
dig gevierd in de Parijse salons! Het Navarra 
String Quartet, in een nieuwe samenstelling, 
en de internationale topmusici die door hen 
zijn meegenomen, nodigen u uit om van de 
levendige muziek uit deze periode te genieten op 
hun eigen festival in het mooie Van Houtenkerkje 
in Weesp, dat de schoonheid van deze stijlperi-
ode zo prachtig weergeeft. Samen zullen zij de 
flonkering, de magie en het duister van het  
Fin de Siècle tot leven wekken.

Het Navarra String Quartet: Magnus Johnston  
(1e viool), Marije Johnston (2e viool),  
Sascha Bota (altviool), Brian O’Kane (cello)

Met medewerking van: 
Leo Samama (musicoloog)
Tom Poster (piano)
Elena Urioste (viool)
Katharine Dain (sopraan)
Michael Hesselink (klarinet)
Edwin Rutten (zanger/acteur)
Misha Fomin (piano)
Rick Stotijn (contrabas)
Bert Langenkamp (trompet)
Dostojevski Strijkkwartet
Wybe Kooijmans (orgel)
Bauke Reitsma (carillon)
Tenor/bariton
Koninklijke Harmonie De Adelaar
en de Weesper muziekscholen

Foto voorkant: Rob van Dam

Navarra String Quartet

 Woensdag 20 maart 2019   

20.00 uur - ‘Prélude’
Leo Samama, enkele festivalmusici   
Alles wat u wilde weten over de Belle  
Époque en de muziek van dit festival: lezing 
door componist en musicoloog Leo Sama-
ma. Een speels avondvullend programma als 
opmaat naar het festival. Enkele musici spelen 
live fragmenten van de muziek die voor dit 
festival op het programma staat. 
Entree € 10,00 / Vriend € 7,50 / 
Jeugd € 8,50

 Donderdag 21 maart 2019

20.00 uur - ‘Ouverture’
Navarra String Quartet, Tom Poster,  
Elena Urioste
Het openingsconcert met o.a. het etherische 
laatste werk van de grote Fauré, die het pas 
aan het einde van zijn leven, aangespoord 
door zijn leerling Ravel, aandurfde om een 
strijkkwartet te schrijven. Het laatste stuk van 
de avond, Ravels pianotrio, zag het licht op de 
drempel van de Eerste Wereldoorlog, die een 
abrupt einde van de gouden jaren betekende.

Claude Debussy:  Sonate voor cello en piano 
L135

Maurice Ravel:  Sonate posthume nr.1 in a 
klein voor viool en piano 

Gabriël Fauré:  Strijkkwartet in e klein opus 
121

Olivier Messiaen:  Thème et Variations voor 
viool en piano

Maurice Ravel: Pianotrio in a klein

Entree € 24,50 / Vriend € 22,00 / 
Jeugd € 8,50

Zondag 24 maart 2019

11.00 uur - ‘Salon de Paris’
Elena Urioste, Tom Poster, Navarra String 
Quartet, Katharine Dain en tenor

Een ochtendconcert à la Salon de Paris, met 
koffie, thee en Franse hapjes. Bijna alle musici 
maken hun opwachting in dit feestelijke en 
veelkleurige programma. Een keur van korte 
salonmuziekstukken passeert de revue met 
hoofdrollen voor de Amerikaanse ster-violiste 
Elena Urioste en de onmisbare Tom Poster aan 
de piano. Met zang en strijkkwartet... een mer à 
boire!

Met composities van:
Maurice Ravel, Claude Debussy, Gabriel 
Fauré, Henri Vieuxtemps, Lili Boulanger, Jules 
Massenet, Camille Saint-Saëns, Erik Satie, 
Henri Duparc, Georges Bizet, Albert Roussel 
en Reynaldo Hahn.  
Voor volledige programmering zie www.wcmf.eu.

Entree € 20,00 / Vriend € 17,50 / Jeugd € 8,50

RANDPROGRAMMA
Voor amateurs- en musici in spé:
Zaterdag 23 maart 2019, 11.00 - 12.00 uur
Muziek op Schoot 
Samen met je peuter spelen en genieten 
van muziek onder begeleiding van een 
muziekpedagoog van muziekschool Globe CKC. 
Locatie: Bibliotheek. Deelname gratis; aanmelden 
via de site wcmf.eu (beperkt aantal plaatsen!).

Zaterdag 23 maart 2019, 12.00 - 14.00 uur
Open Podium 
Laat horen wat jij zelf kunt op je instrument! 
Voor alle niveaus en alle leeftijden (organisatie: 
Muziekschool Globe). Deelnemers krijgen een 
gratis kaartje voor het familieconcert ‘En Famille’ 
op zaterdagmiddag, zie pagina 3.
Locatie: Fort Ossenmarkt. Deelname gratis; 
aanmelden via de site wcmf.eu. 

Zaterdag 23 maart 2019, 16.00 uur
Probeer een Instrument
Aansluitend aan het familieconcert op 
zaterdagmiddag kunnen kinderen gratis en onder 
begeleiding van docenten van de Gooische 
Muziekschool een muziekinstrument uitproberen. 
Locatie: Grote Kerk. Deelname gratis.

Masterclass programma:
Zaterdag 23 maart, 14.00 - 15.30 uur 
Masterclass
Nieuw: een Masterclass voor strijkkwartetten 
georganiseerd in samenwerking met de 
Nederlandse Strijkkwartet Academie NSKA. 
Het Navarra als leermeester: het Dostojevski 
strijkkwartet werd geselecteerd als deelnemer. 
Locatie: Synagoge, Nieuwstraat 3. Entree gratis.

Zondag 24 maart, 14.00 - 15.00 uur 
concert ‘Au Mairie’ 
Na de masterclass van zaterdag krijgt het 
Dostojevski Strijkkwartet nu de gelegenheid om 
zich te laten horen! 
Locatie: Raadzaal van het Stadhuis. Entree gratis.

Overige gratis concerten:
Zaterdag 23 maart, 12.00 - 13.00 uur
Orgelconcert 
Wybe Kooijmans bespeelt het Bätz-orgel van de 
Grote Kerk met een Frans programma.
Locatie: Grote of Sint-Laurenskerk. 

Zaterdag 23 maart, 13.00 - 14.00 uur
Carillonconcert
Weesper stadsbeiaardier Bauke Reitsma speelt 
Franse muziek op het carillon van de Grote Kerk.
Locatie: centrum Weesp.

Zaterdag 23 maart, 14.00 - 14.45 uur
Harmonieconcert 
Koninklijke Harmonievereniging De Adelaar 
verzorgt een optreden op het plein voor de Grote 
Kerk. Bij slecht weer binnen in de Grote Kerk.
Locatie: Grote of Sint-Laurenskerk.

En verder:
Zaterdagmiddag 12.00 uur 
Stadswandeling
Door de binnenstad van Weesp met leden van 
de Historische Kring Weesp.
Verzamelplek: voor de Grote Kerk, Nieuwstraat 31.
Kosten € 3,50 pp of € 25,- voor een groep. 

Doorlopend tijdens het festival: 
Mobiel atelier
Weesper vioolbouwer Theo Marks laat in zijn 
mobiele werkplaats zien hoe een viool gebouwd 
wordt en beantwoordt graag uw vragen.
Locatie: Van Houtenkerk.

Expositie 
Panorama’s van de plein-air schilder Jacob 
Kerssemakers. De werken zijn te koop. 
www.jacobkerssemakers.nl 
Locatie: Van Houtenkerk. 

16.00 uur - ‘Au Revoir!’
Elena Urioste, Tom Poster, Navarra String 
Quartet, tenor, Rick Stotijn, Bert Langenkamp

De Grande Finale! Het Navarra Quartet wordt 
aangevuld met afwisselend zang, piano, soloviool 
en trompet, bijna een orkest in pocketformaat. 
De contrabas wordt bespeeld door Rick Stotijn. 
Fauré’s gepassioneerde liedcyclus voert ons 
richting hoogtepunt, en met Bert Langenkamp 
van het Concertgebouworkest op trompet in 
Saint-Saëns’ ingenieuze Septet wordt het festival 
uitgeblazen! 

Ernest Chausson:  Concert in D opus 21 
voor piano, viool en 
strijkkwartet

Gabriel Fauré:  La Bonne Chanson opus 
61, arr. voor zang, piano 
en strijkkwintet 

Camille Saint-Saëns:  Septet in Es opus 65 
voor trompet, piano en 
strijkers 

Entree € 24,50 / Vriend € 22,00 / Jeugd € 8,50

 

Vrijdag 22 maart 2019

19.30 uur - ‘Violons dans le Soir’
Navarra String Quartet, Tom Poster, Elena 
Urioste, Katharine Dain en tenor
De violons, omlijst door sopraan en tenor, laten 
deze vrijdagavond buitengewone meesterwerken 
horen, waaronder een betoverende dialoog 
tussen de viool en de menselijke stem en een 
lied waarin twee geliefden hun gescheiden zielen 
bewenen; ze smeken om hereniging. 

Claude Debussy:  Sonate voor viool en piano 
in g klein L140 

Jean Françaix: Strijktrio
Camille Saint-Saëns:  Violons dans le soir voor 

zang, viool en piano
Olivier Messiaen:  La Mort du nombre voor 

sopraan, tenor, viool en 
piano

Maurice Ravel: Strijkkwartet in F

Entree € 24,50 / Vriend € 22,00 / Jeugd € 8,50

22.00 uur - Inleiding Late Night Concert 
Leo Samama
Locatie: Bibliotheek (naast de Van Houtenkerk) 
Entree gratis

22.45 uur - ‘La Fin du Temps’
Michael Hesselink, Magnus Johnston, Brian 
O’Kane, Tom Poster
Onder wanhopige omstandigheden kan  
muziek van een onaardse schoonheid ontstaan. 
Dit prachtige werk, gecomponeerd in krijgs-
gevangenschap, is een ode aan de kracht van de 
menselijke geest. Uitgevoerd bij kaarslicht komen 
de furie en de extase van Messiaens muziek 
volledig tot hun recht.

 Olivier Messiaen:  Quatuor pour la fin du temps 
voor viool, klarinet, cello en 
piano

Entree € 20,00 / Vriend € 17,50 / Jeugd € 8,50

Zaterdag 23 maart 2019

15.00 uur - ‘En Famille’ 
Edwin Rutten, Misha Fomin

‘Schilderijen van een Tentoonstelling - Voor  
volwassenen en andere kinderen’. Een middag- 
concert voor de hele familie! Zanger/acteur 
Edwin Rutten en pianist Misha Fomin vliegen op 
een vleugel langs Moessorgski’s meesterwerk 
‘De Schilderijententoonstelling’. De gaapgrens 
komt nergens in de buurt! De gratis High Tea na 
afloop maakt het feest compleet.

Modest Moessorgski:  Schilderijen van een 
Tentoonstelling

Entree € 10,00 / Vriend € 7,50 / Jeugd € 5,00

20.00 uur - ‘C’est la Vie’
Michael Hesselink, Tom Poster, Navarra String 
Quartet, Katharine Dain

‘La Vie’ wordt bezongen, beweend en bewie- 
rookt met glansrollen voor de Weesper klarinettist 
Michael Hesselink, de gelauwerde Nederlands/
Amerikaanse sopraan Katharine Dain en het altijd 
onstuimige Navarra Quartet! 

Francis Poulenc:  Klarinetsonate FP184
 Fiançailles pour rire   
  FP101, zes melodieën 

voor zang en piano
Maurice Ravel:  Pavane pour une infante 

défunte voor pianosolo
 Wals in D voor pianosolo
Ernest Chausson:  Chanson perpétuelle 

opus 37 voor sopraan, 
piano en strijkkwartet

Claude Debussy:  Strijkkwartet in g klein 
L85 opus 10 

Entree € 24,50 / Vriend € 22,00 / Jeugd € 8,50
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