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Classical Encounters 2018
For the Love of Music 

Het Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag bestaat 15 jaar. En dat vieren we uitbundig met een 
aantal bijzondere activiteiten. Deze mijlpaal hebben we ook aangegrepen om het festival in een 
nieuwe, frisse jas te steken. Een nieuwe uitstraling én een nieuwe naam, maar inhoudelijk een 
vertrouwd festival. De naam ‘Classical Encounters’ drukt uit waar ons festival al sinds jaar en dag voor 
staat: een internationaal georiënteerd festival waar unieke artistieke ontmoetingen centraal staan. 
Ontmoetingen tussen musici en muziek, tussen musici onderling, ontmoetingen met verschillende 
kunstvormen en concertformules, maar vooral ook de ontmoeting en uitwisseling met u - ons 
publiek! In aanloop naar de jubileumeditie trakteren we de stad op kamermuziek met onze 
Cultuurankertournee langs de acht stadsdelen van Den Haag. 

In ‘For the Love of Music’ staat de bijzondere relatie tussen kunstenaar en mecenas centraal. 
Mecenassen hebben niet alleen het ontstaan van nieuwe composities gefinancierd, maar hebben vaak 
ook een creatieve rol gespeeld door bijvoorbeeld mee te denken over de inhoud van nieuwe stukken. 
In deze editie presenteren we programma’s rond opvallende weldoeners en hun protegés uit de 
muziekgeschiedenis. Maar we kijken ook naar het hier en nu, bijvoorbeeld tijdens het openingsconcert 
waar niemand minder dan Dominic Seldis zal fungeren als veilingmeester. Daarnaast doen we dit jaar 
buurstad Leiden aan. Niet zonder reden, want Mozarts grootste beschermheer Baron Gottfried van 
Swieten werd hier geboren en getogen voor hij naar Wenen ging.

Ook in 2018 hebben we weer een keur aan gevestigde namen en aanstormend kamermuziektalent 
klaarstaan. Het gerenommeerde ATOS Trio uit Berlijn komt optreden in de Nieuwe Kerk en excellent 
talent van het Koninklijk Conservatorium en het Nederlands Vioolconcours laat van zich horen. 
Blader door onze nieuwe programmakrant, zoek iets van uw gading. 

We zien uit naar de ontmoeting tijdens ‘For the Love of Music’!

Eva Stegeman - oprichter en artistiek leider

15 jaar Kamermuziek in Den Haag 

Eva Stegeman. Foto: Jordi Huisman
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Woensdag 4 april | De Mecenas van nu – 
wie biedt er meer?
Nieuwe Kerk Den Haag | 20.00 uur

Donderdag 5 april | Baron Van Swieten 
en zijn adellijke herenclub | Rijksmuseum 
Boerhaave Leiden | 20.15 uur

Vrijdag 6 april | ATOS Trio 
Nieuwe Kerk Den Haag | 20.15 uur

Zaterdag 7 april | Viotta Jeugdorkest
Lourdeskerk, Scheveningen | 19.30 uur

Zaterdag 7 april | 15 jaar festival op 
Duivenvoorde | 11.00 uur

Zaterdag 7 april | Late Night Concert - 
Kissed by a Muse | Lourdeskerk 
Scheveningen 21.00 uur

Zondag 8 april | Mecenasconcerten | 
Verschillende locaties vanaf 13.00 uur

Zondag 8 april | Salonconcert met High 
Tea en Sacher Torte | Nieuwe Kerk Den 
Haag | 15.30 uur 

PROGRAMMA Classical Encounters 2018
For the Love of Music 



Als je teruggaat naar het 
begin, wat bracht je ertoe 
een festival op te zetten, wat 
heeft je altijd gedreven? 
‘Samenbrengen, mensen 
verbinden’, ze denkt na, ‘je 
zoekt verbinding met de 
stad.’ Na een nomadenbestaan 
van zes jaar heeft artistiek 
leider Eva Stegeman 
eindelijk weer vaste grond 
onder haar voeten. Een licht 
en ruim huis met tuin en 
muziekstudio in Leiden. Hier 
kan haar zoon Jasper nog 
jaren vooruit met zijn 
vrienden. Voetbal is al ja-
ren zijn passie, in de hoek 
voor de boekenkast staat 
inmiddels ook een zestiende 
contrabas. Hij is zes jaar en 
speelt altijd midmid in zijn 
team. ‘Zo grappig, ik had 
zelf altijd die positie op het 
hockeyveld.’ Het brengt haar 
even terug naar haar tiener-
jaren. ‘Ik volgde lessen bij de 
befaamde vioolpedagoge 
Davina van Wely, maar 
speelde ook hockey op 
internationaal niveau. Er was 
toen nog wel twijfel. Wordt 
het muziek of toch rechten 
of geneeskunde?’

Het werd de muziek, maar 
een teamspeler is ze altijd 
gebleven. ‘Ik speel ook nog 
steeds graag vanuit de 
middenpositie van de 
tweede viool in een 
strijkkwartet: samen met de 
altviool het spel verdelen, 
creatief zijn, kansen creëren 
en de bal rondspelen.’ Ze 
koppelt de hele stad aan 
elkaar, van mensen met 
prachtige privéhuizen in de 
mecenasconcerten, tot 
winkeliers voor de 
pop-up-concerten en de 
compositie-afdeling en het 
jonge talent van het 
Koninklijk Conservatorium. 
Allemaal kunnen ze zich 
onderdompelen in een 
warm bad van 
kamermuzikale topklasse.

Haar festival biedt kansen 
aan musici en opent 
vergezichten voor het 
publiek. Hier wordt het 
festival bij elkaar gebeld. Aan 
deze houten keukentafel, 
met een verdwaald blaadje 
bladmuziek van Smetana’s 
weemoedige Z Domoviny, 
lichtblauwe kaarsen en een 

aardenwerken theepot, 
wit met blauwe stippen. Z 
Domoviny, ‘Uit mijn 
vaderland’. Twee stukken 
voor viool en piano, het 
eerste in tempo moderato. 

Haar vaderland? Den Haag. 
Haar tempo? Prestissimo 
richting de aanloop naar het 
vijftienjarig jubileum van het 
festival, in de dop nog op de 
bonnefooi in Duivenvoorde, 
nu stevig gevestigd, hoewel 
structurele ondersteuning 
een uitdaging blijft. De 
werving van middelen is 
een taaie strijd, al is het een 
schijntje vergeleken bij wat 
er bijvoorbeeld in de 
voetbalwereld aan geld 
omgaat.

Het Nederlandse 
muziekleven is in die vijftien 
jaren dramatisch veranderd. 
Draconische bezuinigingen. 
Afbraak van muziekscholen. 
Concurrentie van steeds 
agressievere media, steeds 
gulziger de aandacht 
opeisende beeldschermen, 
de game-industrie. Ze heeft 
aan haar theewater gevoeld 

hoe je daar het best op 
kunt reageren. Met je tijd 
meegaan. Flexibele, speelse 
talenten aan je verbinden. 
Andere disciplines omarmen. 
Pakkende thema’s kiezen. Zit 
iedereen te worstelen van 
hoe geld los te krijgen van 
vermogende particulieren, 

maakt zij er een inspirerend 
thema van. Waarom niet? ‘De 
mecenas’. Van dat fenomeen 
met het ruime hart zijn in de 
muziekgeschiedenis talloze 
inspirerende voorbeelden te 
vinden.

For the Love of Music. Dat 
is de essentie. Temeer gezien 
het feit dat het mecenaat 
de loop van de muziek
geschiedenis ook wel 
degelijk echt heeft beïnvloed. 
Kom naar Classical 

Encounters en het zal u 
duidelijk worden. ‘Ik neig 
altijd intuïtief in een 
bepaalde richting. Waar ik 
dan al vroeg naartoe wil, 
blijkt later een tendens te 
worden, kennelijk is de tijd 
er dan rijp voor.’

Waarin schuilt haar geheim? 
Als een professor gooit ze 
soms ineens een 
intrigerende term in het 
mandje: ‘serendipiteit’. 
Wablief?

[Serendipiteit: ‘Het door 
toeval en schranderheid 
ontdekken van dingen waar 
niet naar gezocht wordt’, zo 
muntte Horace Walpole het 
begrip in tijden van de 18e 
eeuwse Verlichting, waarin 
we onze afwachtende 
houding ten opzichte van de 
ons lot bestierende Heere, 
verlieten voor het 
experiment, nieuwsgierigheid 
en het wie weet wat er nog 
te ontdekken valt.]

‘Als je samenspeelt, op het 
podium, moet je een bepaald 
percentage experiment 
toelaten’, vertaalt Eva het 
begrip naar kamermuziek. 
‘Je brengt ingrediënten bij 
elkaar, om de kans op een 

onverwacht spannende 
uitkomst zo groot mogelijk 
te maken.’ De ingrediënten? 
Musici bij elkaar zetten, 
geweldige spelers, maar ook 
met een specifieke 
persoonlijke kracht, die 
sterk zijn in het onderste uit 
de kan halen en die met haar 
weten hoe met het publiek 
te communiceren, verbaal en 
non-verbaal. Ze omschrijft 
de pressure cooker-
situatie: bij festivalrepetities 
als even spannend als 

Classical Encounters: vijftien jaar een glansrijk festival voor kamermuziek in Den Haag
Huib Ramaer in gesprek met Eva Stegeman. 
Op zoek naar de wortels en haar drijfveren
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Haar vaderland? Den Haag. Haar 
tempo? Prestissimo richting de aan-
loop naar het vijftienjarig jubileum 
van een fantastisch internationaal 
festival

Optreden tijdens het festival in 2016. Foto: Leo Samama



bevrijdend. ‘Iedereen weet: 
de deadline van het concert 
is onontkoombaar. Dat geeft 
je adrenaline. Het blijft een 
gok, je hebt vaak maar vier 
dagen samen, maar uniek 
vuurwerk kan het resultaat 
zijn. En je moet er met 
elkaar uitkomen. Punt.’

Zij is de topkok, om even in 
kooktermen te blijven. ‘Er 
schuilt een grote 
verantwoordelijkheid in 
voor mij. Maanden van tevo-
ren zit ik hier al te denken: 
wie zet ik bij elkaar, opdat 
de kans het grootst is dat ze 
bóven zichzelf uitstijgen? En 
wel zó, dat het verschil 
tussen live en een cd 
maximaal voelbaar wordt. 
Een cd is altijd hetzelfde. Een 
live uitvoering nooit.’ Het is 
de kunst iets te vinden wat 
je niet zoekt. Zoals Alexan-
der Fleming in 1928 plots-
klaps een geweldige toepas-
sing zag voor het gedrag van 
het schimmeltje penicilline. 
Ze noemt het voorbeeld van 
Die Forelle van 
Schubert. Befaamd icoon 
van de kamermuziek is zijn 
sprankelende 
Forellenkwintet. Ze heeft 
Dominic Seldis kunnen 
paaien voor de contrabas-
partij. Inmiddels leider van 
de bassectie in het Koninklijk 
Concertgebouworkest en 
geliefd op de buis. Zij had 
al een lijntje met hem sinds 
hun dagen bij het Europees 
Jeugd Orkest en hun 

studietijd in Londen. Seldis 
kan het weten en hij zegt: 
‘Het Forellenkwintet is 
gebaat bij zo veel mogelijk 
spontaniteit en dus zo min 
mogelijk repetities. Als je 
maar wendbaar bent, dan 
volgt de meerwaarde 
vanzelf.’

Bij het maken van onstage 
live muziek blijkt het een 
proces waar niet iedere 
luisteraar zich bewust van is. 
Hoe maak je dat 
duidelijk aan tijdgenoten 
bij wie de muziek als warm 
water uit de kraan via de 
earphones zo de 
oorschelpen instroomt, met 
dank aan spotify en andere 
streamers? Ze heeft er een 
concept voor bedacht: 
Talking (about) music. 
Publiek wordt uitgenodigd 
bij een repetitie en mag 
bijvoegelijke naamwoorden 
strooien.

‘Dat gaat dan bij aanvang 
nog wat aarzelend, maar dan 
komen mensen op gang, 
bijvoorbeeld met 
“geheimzinnig”.’ Spelen ze 
een passage van twintig ma-
ten “geheimzinnig”: klap, klap, 
klap. ‘Dan zegt er iemand 
“opgewonden”, of 
“verdrietig”.’ Spelen ze 
vanuit het perspectief van 
die emoties, blijkt dezelfde 
passage totáál anders te 
klinken. Grote verbazing bij 
het publiek. Demonstratie 
geslaagd. Ze begonnen 

Classical Encounters: vijftien jaar een glansrijk festival voor kamermuziek in Den Haag

ermee in de Bakkerswinkel. 
De mensen zo dicht 
mogelijk op hun huid.

‘Weet je, dat is mijn missie. 
Ik wil mensen laten voelen 
en ervaren: wij musici, wij 
spelen nóóit hetzelfde. En 
mensen hóren dan eindelijk 
het verschil. Het museale 
van klassiek is er in één klap 
af. Live klassiek is hier en nu 
in déze tijd. En beauty is in 
the ear of the beholder.’ Is 
het allemaal bedoeld voor 
de luisteraar? ‘Nee, óók voor 
de mensen op het podium, 
ook voor ons. We willen 
allemaal hetzelfde: hoe maak 
je de ervaring van het 
concert zo verrijkend 
mogelijk? Hoe voeg je die 
ervaring toe aan de stad? 
Dat mensen naar huis gaan 

en denken: dat heb ik dan 
toch maar weer mooi 
meegemaakt, een 
onvergetelijke ervaring in 
mijn eigen stad!’

-Huib Ramaer
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‘Ik wil mensen laten voelen en 
ervaren: wij musici wij spelen 
nóóit hetzelfde. En mensen 
hóren dan eindelijk het 
verschil. Het museale van 
klassiek is er in één klap af. 
Live klassiek is hier en nu in 
déze tijd.’ ‘Dat mensen naar huis gaan en 

denken: dat heb ik dan toch 
maar weer mooi meegemaakt, 
een onvergetelijke ervaring in 
mijn eigen stad!’ 

Eva Stegeman. Foto: Jordi Huisman
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17, 18, 30 & 31 JANUARI | 19.30 UUR
KONINKLIJKE SCHOUWBURG DEN HAAG
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OPERA2DAY & NEW EUROPEAN ENSEMBLE

WWW.OPERA2DAY.NL

‘DE ENE SPRAAKMAKENDE VOORSTELLING NA DE ANDERE’    (THEATERKRANT)

De laatste kaarten
10 & 11 april | koninklijke Schouwburg Den Haag

www.hnt.nl



www.neweuropeanensemble.com

Pergolesi, Pärt en Harvey  
STABAT MATER

Saturday
24 mrt

14:00
noorderkerk
A’dam

friday
23 mrt

20:15
nieuwe kerk
den haag

new european ensemble 
presenteert: 



Woensdag 4 april | De Mecenas van nu – wie biedt 
er meer? Nieuwe Kerk Den Haag | 20.00 uur

We vallen in dit 
openingsconcert met de 
deur in huis. Wat heeft 
u over For the Love of 
Music? Test uzelf! Laat u 
verleiden door niemand 
minder dan Dominic 
Seldis, meester met de 
hamer tijdens een realtime 
veiling van Martijn Paddings 
festivalcompositie. Zonder 
gulle gevers hadden 
componisten er immers 
onverrichterzake het 
bijltje bij neer moeten 
gooien. Stelt u zich eens 
voor: we waren van de 
meest schitterende 
meesterwerken verstoken 
gebleven... 

Wie gingen u voor? Twee 
voorbeelden vandaag. 
Sylvester Paumgartner 
trakteerde zijn gasten in de 
middaguren gul op de 
mooiste concerten in zijn 
grote huis in Steyr. 
Hij ontving er met open 
armen een keur aan musici, 

waaronder de in uitdijen-
de kringen bekende Franz 
Schubert van wie hij het 
dartele lied Die Forelle zo 
onvergetelijk vond. Hij trok 
zijn portemonnee en bood 
der Franz een uitgelezen 
kans het liedthema door te 
ontwikkelen tot een 
bruisend kwintet voor 
violen, cello, piano èn? Juist 
ja: die contrabas, waar 
genoemde Dominic Seldis 
op zal schitteren!

Ander voorbeeld. 
Nadezjda von Meck schonk 
haar vertrouwen in het ta-
lent van Tsjaikovski. De 
‘resultaten’ logen er niet 
om! Wat had ze er zelf aan? 
Haar leven kreeg glans met 
een hartstochtelijke 
correspondentie, haar 
bonzende hart versnelde bij 
de spanning van premières... 
Het is de zomer van 1880 
als Von Meck besluit een 
nog jonge, magere, pas 
afgestudeerde muziekstudent 

uit Parijs in huis te nemen 
als muzikaal animator voor 
haarzelf en haar grote 
kinderschare. Azend op 
een Prix de Rome, dan nog 
‘Achille’, treint Debussy naar 
Interlaken, om tussen 
kristalheldere gletsjermeren 
onder de fiere Jungfrau als 
een butler ‘Le Son de la 

In For the Love of Music onderzoeken we de symbiose tussen gever en artiest of componist. 
Wat is het geheim? Wat is de ‘rente’? Hoeveel moed is er nodig om uw geld te laten ‘werken’ 
voor talent, voor de muziek, voor het hyper verfijnde samenspel, voor de klank? 

19.00 uur
Inleiding door 
Leo Samama 
Het mecenaat: geef, opdat U 
ontvangt!

Claude Debussy
Pianotrio in G-groot L. 3

Muziekveiling: Wie biedt er 
meer? o.l.v. Dominic Seldis

Martijn Padding 
wereldpremière ‘Mecenas 
Suite’ (2018) voor viool, 
cello, klarinet, (bas)fluit, 
trompet, accordeon & 
percussie

1: Entree van Mecenas
2: Mecenas Shuffle
3: Mecenas spreekt 1
4: Portret Joop en Janine van 
den Ende
5: Nederlands ministerie van 
Culturele Zaken
6: Portret Pieter en 
Françoise Geelen
7: Mars der Beschaving 
(kratje bier)
8: Portret Martijn en 
Jeanette Sanders
9: Mecenas spreekt 2

pauze

Franz Schubert 
Forellenkwintet in A-groot 
D667 op. 114

MUSICI
Eva Stegeman - viool
Paul Komen - piano
Willem Stam - cello
Ilonka Kolthof - (bas)fluit
Floris Onstwedder - 
trompet
Lars Wouters van den 
Oudenweijer - klarinet
Vincent van Amsterdam - 
accordeon
Jeroen Geevers - percussie
Merel Vercammen - viool
Hannah Strijbos - altviool
Dominic Seldis - 
veilingmeester & contrabas

Musique’ uit te serveren aan 
de familie Von Meck. 
Nadezjda’s reislust brengt 
hem vervolgens naar 
Arcachon, Rome, Napels, 
Capri en Florence. Russisch 
oogt intussen vooral de 
bladmuziek op zijn lessenaar, 
drachtig van onbekende 
meesters die Von Meck hem 
voorschotelt, waaronder 

8 | Classical Encounters www.classicalencounters.nl

Onder de hamer vandaag: 
Paddings hommage aan de 
gedroomde mecenas! Wie 
biedt?

uiteraard Tsjaikovski. De 
charme en souplesse 
waarmee Debussy door 
het mobiele huishouden 
van deze mecenas vlindert, 
fladderen door zijn vroege 
smeuïge pianotrio waarin 
artistiek leider Eva Stegeman 
het voortouw neemt. 

Wat een allure, wat een 
stijl. Enter Martijn Padding, 
krooncomponist van het 
Koninklijk Conservatorium. 
In zijn suite bezingt Padding 
de gevers van onze tijd. Ze 
zijn er nog! Bent u er zelf 
ook een? Onder de hamer 
vandaag: Paddings hommage 
aan de gedroomde mecenas! 
Wie biedt?

Dominic Seldis - contrabassist en veilingmeester

PROGRAMMA



Donderdag 5 april | Baron Van Swieten en zijn 
adellijke herenclub
Rijksmuseum Boerhaave Leiden | 20.15 uur

In een bedelbrief beschrijft 
Mozart op 12 juli 1789 
– door ziekte van zijn 
Constanze geplaagd – zijn 
ellendige financiële 
positie. Hij legt uit hoe hij 
zich voornam ‘bij mij thuis 
abonnementsconcerten te 
geven’ om tenminste zijn 
dagelijkse uitgaven te 
kunnen bestrijden. 
Wolfgang Amadé stuurt 
een inschrijvingslijst rond, 
maar het zit niet mee. 
‘Mijn noodlot is mij – zij 
het alleen in Wenen – zo 
slecht gezind dat ik, wat 
ik ook probeer, niets kan 
verdienen. De lijst is 
veertien dagen rond 
gegaan en er staat maar 
één naam op: 
Van Swieten!’ 

Baron Gottfried van 
Swieten ontwikkelde zich 
tot een ware mecenas van 
‘de’ Weense klassieken. Hij 
rekende zowel Haydn als 
Mozart tot zijn vrienden, ja 

zelfs Beethoven. Zagen we 
bij het openingsconcert hoe 
Debussy zijn Russen leerde 
kennen via Nadezjda von 
Meck, Mozart kreeg fuga’s 
van Bach onder zijn neus 
van deze baron. ‘Ik ga iedere 
zondag naar Baron van 
Swieten, waar alleen maar 
Bach en Händel wordt 
gespeeld,’ schreef hij april 
1782 aan zijn vader. Lang 
voor Wolfgangs fameuze 
vijfstemmige slotfuga uit de 
Jupiter Symfonie! 

Wie was deze even pedante 
als gulle baron? Geboren 
in Leiden als zoon van de 
Hollandse lijfarts van 
keizerin Maria Theresia, 
maakte hij aanvankelijk 
carrière als diplomaat. In 
1877 werd hij benoemd tot 
hofbibliothecaris van Wenen, 
tot de daaraan gekoppelde 
opdracht onderwijs-
hervorming, maar ook de 
censuur aan te sturen hem 
danig in conflict bracht met 

de keizerlijke autoriteiten. 
Genoeg te doen, daar niet 
van. Hij koesterde artistieke 
ambities, schreef het libretto 
van Die Schöpfung en Die 
Jahreszeiten, deed zelfs zijn 
best componist te worden. 
Het laatste vergeefs: ‘Zijn 
muziek is zo stijf als hijzelf ’, 
signaleerde Joseph Haydn. 
Dan maar de echte talenten 
helpen! Gefortuneerd als de 
baron was, lag het mecenaat 
binnen zijn bereik...

Gesellschaft der 
Associierten
Hij formeerde het ‘Gesell-
schaft der Associierten’ en 
begon vanaf 1780 concerten 
te organiseren in de Weense 
hofbibliotheek, tevens zijn 
domicilie. De baron was gul 
met geld én muziekdrukken. 
Hij gaf Mozart ‘alle werken 
van Händel en Sebastian 
Bach mee, nadat ik ze voor 
hem had doorgespeeld.’ Bij 
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de baron thuis leerde ook 
Ludwig zijn componisten 
kennen. Tijdens informele 
sessies tot in de kleine 
uurtjes imponeerde 
Beethoven het aristocratisch 
publiek door zich in razend 
tempo stukken van Bach en 
Händel eigen te maken. Vorst 
Lichnowsky was eveneens 
een frequent bezoeker van 
de luisterrijke zondag-
matinees die Bachapologeet 
Van Swieten met gevoel 
voor stijl in de hofbibliotheek 
optuigde. En dan kreeg 
Beethoven ook nog steun 
van Lobkowitz en 
Rasumovsky en had hij 
behalve een mecenas 
bovendien een verdienstelijk 
pianist aan aartshertog 
Rudolph...

Met een stapel meesterwerken van Haydn, Beethoven 
en Mozart onder de arm onthullen de strijkers samen 
met de eminente musicoloog Leo Samama de Leidse 
roots van de beroemde mecenas Baron van Swieten en 
de cruciale rol die hij speelde in het Weense 
muziekleven in de tweede helft van de 18e eeuw.

C.Ph.E. Bach
Simfonie voor strijkers in 
b-klein Wq. 182/5

Haydn
Strijkkwartet op 76 no 1

pauze

Mozart
Fuga no 3 in Es-groot voor 
strijkkwartet (naar JS Bach 
WTK boek 2 BWV 876)

Adagio & Fuga voor strijk-
kwartet in c-klein KV 546

Molto Allegro (4e deel) 
uit strijkkwartet no 14 in 
G-groot K387

Van Beethoven
Strijkkwartet op 18 no 3 in 
D-groot

MUSICI
Quirine Scheffers - viool
Eva Stegeman - viool 
Asdis Valdimarsdóttir - 
altviool 
Mick Stirling - cello

Leo Samama - presentatie

PROGRAMMA

Leo Samama

Concert in Duivenvoorde in 2016



Neukölln, zeg maar de 
Schilderswijk van Berlijn, 
kozen de musici van dit 
gelauwerde pianotrio bewust 
tot thuishaven voor hun 
serie. En wat bleek? Met hun 
reeks ‘Akkordarbeit’ waren 
en zijn zij de eersten die 
klassieke muziek brachten in 
deze als ‘problematisch’ 
geframede wijk. Bij de start 
van de serie ontvingen ze 
nog steun van de Borletti 
Buitoni Trust. Inmiddels zijn 
ze totaal op zichzelf aange-
wezen en vragen ze publiek 
en vrienden hen te helpen 
dit sociale initiatief voort te 
zetten. 

Duits is ook het programma. 
Drie bevriende componisten 
zijn met elkaar begaan en 
maken er samen het beste 
van in dit concert. Brahms 
het genie, mag ‘Frei aber 
einsam’ zijn geweest, hij 
zocht voortdurend de 
warme kameraadschap. 
Heinrich von Herzogenberg 
– zelf eveneens 
componist – en diens vrouw, 

de briljante pianiste 
Elisabeth, stonden Brahms 
met raad en daad terzijde. 
Ze speelden zijn 
manuscripten door eer ze 
amper waren opgedroogd 
en gaven hem hun 
ongezouten kritiek. In hun 
correspondentie passeert 
met regelmaat ene Theodor 
Kirchner. 

Deze geboren pianist trof in 
zijn vader een rem op zijn 
muzikale ambities tot 
niemand minder dan de 
musicus Felix Mendelssohn 
hem complimenten en 
cruciale kansen gaf. Een 
glansrijke carrière als pianist 
en organist, geroemd om zijn 
handigheid, soms ook 
dirigent, ving aan. Excentriek 
en wispelturig bleek Kirchner 
niet in de wieg gelegd voor 
een stabiel burgermansbestaan. 
Uitspattingen en avonturen 
waren troef. Brahms 
boekte steeds meer succes 
en ontwikkelde zich tot een 
van de rijkste componisten 
van zijn tijd. Hij stopte Kir-

chner in nood wat van zijn 
duiten toe. Op 
kousenvoeten manoeuvrerend 
rond Brahms, onderhield 
diens hartsvriendin Clara 
Schumann intussen een 
geheime affaire met 
Kirchner.  Wellicht hoopte 
Clara deze problematische 
man tot grote hoogten te 
inspireren, als eerder haar 
evenmin gemakkelijke 
Robert. Zo hoog als 
Schumann steeg Kirchner 
niet. Zo trouw als haar 
Robert bleef Clara hem ook 
niet. Wel ontpopte deze 
Theodor zich als een 
briljant miniaturist van korte 
stemmingsstukken. U gaat 
het bewijs daarvan ervaren 
met een dozijn Noveletten, 
gecomponeerd door 
Kirchner als eerbetoon aan 
Schumann. 

Waarom raakt het ATOS 
pianotrio zoveel mensen? 
Misschien ligt het antwoord 
wel besloten in de eigen 
visie. Deze musici streven er 
bewust naar de 

experimenteerzin van het 
strijkkwartet over te 
hevelen naar het domein van 
het pianotrio. Die niet- 
aflatende gedrevenheid waar 
het strijkkwartet zo om 
bekendstaat, om het 
samenspel tussen vier 
klankkasten en strijkstokken, 
zestien snaren, acht handen 
en vier kloppende harten 
tot in de puntjes in balans te 
krijgen. Nooit 
terugschrikkend voor 
extremen, telkens opnieuw 
je grenzen verkennend als 
het gaat om klank, dynamiek, 
puurheid van interpretatie 
en het je openstellen voor je 
publiek. Het ATOS maakt er 
zijn missie van en het piano-
trio floreert erbij. 

‘Drie stemmen – één klank: 
Het soort van loepzuivere 
eensgezindheid in frasering, 
toon, gevoel en interpreta-
tie dat de meest fijnzinnige 
kamermuziekensembles 
onderscheidt’, noteerde 
The Detroit Press over het 
ATOS Trio. Geven en nemen, 

samenwerken, luisteren naar 
elkaar.  Van de kamermuziek 
valt voor menig Haags 
politicus nog veel te leren...

Vrijdag 6 april | Onder Vrienden – in het kielzog 
van Brahms | Nieuwe Kerk Den Haag | 20.15 uur
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Musici worden niet alleen geholpen door een mecenas. Vaak helpen ze 
ook elkaar. Door een eigen concertserie te organiseren bijvoorbeeld en 
elkaar aan werk te helpen, zoals het ATOS Trio doet in Berlijn. 

www.classicalencounters.nl

19.15 uur
Inleiding door 
Leo Samama 
Frei aber einsam? – Brahms 
en zijn vrienden

Kirchner
Novelletten opus 59

Von Herzogenberg 
Pianotrio no 2 opus 36 in 
d-klein

pauze

Brahms
Pianotrio no 2 in C-groot

MUSICI
ATOS Trio:
Annette von Hehn - viool
Thomas Hoppe - piano
Stefan Heinemeyer - cello

PROGRAMMA

In samenwerking 
met

ATOS Trio. Foto: Frank Jerke
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Zaterdag 7 april | 15 jaar festival op Duivenvoorde 
11.00 - 16.00 uur 

Wist u dat het festival en 
Kasteel Duivenvoorde al 15 
jaar nauw verbonden zijn? 
Het allereerste festival in 
2003 bestond uit drie 
concerten in één weekend 
op het kasteel. Sindsdien is 
het festival gestaag gegroeid 
en heeft het inmiddels al 
lange tijd zijn wortels in Den 
Haag.
Het adellijke kasteel en zijn 
prachtige Marotzaal zijn 
steeds een vast onderdeel 
gebleven en nog altijd is het 
een geliefde Haagse 
buitenplaats bij onze 
bezoekers! Om deze 
duurzame samenwerking 

extra luister bij te zetten 
willen we onze bezoekers 
graag iets bijzonders bieden 
door ze dit keer de 
gelegenheid te geven kennis 
te maken met de schatten 
van het landgoed.

Zowel het Koninklijk 
Conservatorium als het 
Nederlands Vioolconcours 
is bij dit evenement onze 
partner op het gebied van 
talentontwikkeling. In de 
pronkzaal van het kasteel – 
ontworpen door 
hofarchitect Daniel Marot – 
kunt u onze 
prijswinnaarsconcerten 

Prijswinnaarsconcerten in de Marotzaal op het 
kasteel:

11:30 - 12:00 uur - winnaar 1ste prijs Nederlands 
Vioolconcours - categorie Davina van Wely: Luna de Mol

Prokofiev - Cinq Mélodies
De Sarasate - Zigeunerweisen op. 20
Theo Loevendie - Dance

Luna de Mol - viool | tbd - piano

14.30 - 15.15 uur - winnaar 1ste prijs Nederlands 
Vioolconcours - categorie Oskar Back: Niek Baar

Van Beethoven - Sonate voor piano en viool no 5 in 
F-groot ‘Frühling‘
Schumann - Sonate voor viool en piano no 3 WoO2

Niek Baar - viool | Ben Kim - piano

bezoeken. U hoort 
recitals van de winnaar van 
de categorie Oskar Back 
(Niek Baar) en van de win-
naar van de categorie Davina 
van Wely (Luna de Mol) en 
optredens van ensembles 
van het Koninklijk 
Conservatorium.  Alles bij 
elkaar een uniek mini-festival 
binnen ons festival dat u niet 
mag missen!

Duivenvoorde is uniek. Het 
kasteel en woningen op het 
landgoed worden nog steeds 
bewoond en de wortels van 
het landgoed gaan terug tot 
in de 13de eeuw.

Op zaterdag 7 april 2018 
bespeelt Classical 
Encounters ook enkele van 
de huiskamers van 
landgoedbewoners rondom 
het kasteel. Het publiek 
wandelt over het landgoed 
en beluistert korte 
concertjes naar keuze. Er 
zijn rondleidingen in het 
kasteel en tussendoor biedt 
het nieuwe Paviljoen ‘Hof 
van Duivenvoorde’ – gelegen 
in een ommuurde 
boomgaard nabij het kasteel 
– de nodige horecamogelijk-
heden.

Kasteel Duivenvoorde

PROGRAMMA

Word vriend van 
Classical Encounters
Vrienden zijn voor iedereen 
onmisbaar, ook voor 
Classical Encounters. Als 
vriend maakt u het festival 
mede mogelijk. Met uw hulp 
realiseren we bijzondere 
artistieke projecten en geven 
we aanstormend talent 
een podium. De steun van 
de Vrienden is echter niet 
alleen financieel van aard. 
Onze Vrienden helpen door 
in hun kring vrijwilligers te 

zoeken die tijdens het 
festival hand- en 
spandiensten verrichten. 
Onze Vrienden vormen ons 
klankbord, maar vooral zijn 
de Vrienden onze 
belangrijkste ambassadeurs 
die door hun enthousiaste 
verhalen zorgen voor een 
groeiend publiek.
Misschien bent u al jaren 
een trouw bezoeker van het 
festival of misschien wordt u 

dit jaar een gloednieuwe fan. 
Vanaf €35 per jaar bent u 
Vriend van Classical 
Encounters. Denkt u erover 
om meer te schenken? De 
Stichting Vrienden is een 
culturele ANBI. Daardoor 
zijn voordelige belastingregels 
van toepassing, zowel voor 
eenmalige giften als voor 
periodieke schenkingen. 
Hierover vindt u informatie 
op de website.

Partners voor de 
concerten op 
Duivenvoorde: 

Zaterdag 7 april 
10.00 - 13.00 uur 
Openbare 
masterclass door 
het ATOS Trio

In samenwerking met het 
Koninklijk Conservatorium 
Den Haag organiseert 
Classical Encounters een 
openbare masterclass door 
het ATOS Trio. Iedereen is 
welkom. Toegang gratis.

Arnold Schönbergzaal 
Koninklijk Conservatorium



Zaterdag 7 april | Late Night - Kissed by a Muse | 
Lourdeskerk Scheveningen | 21.00 - 23.00 uur

Het is een traditie die ook na de 15de editie onaangeroerd blijft: ons 
avontuurlijke Late Night Concert. Dit jaar in de Lourdeskerk in 
Scheveningen. Vooraf weet niemand exact wat er gespeeld gaat worden. 
De musici en de regisseur zijn bekend, het programma niet. Dat het een 
bijzonder spektakel gaat worden kunnen we na 15 jaar wel garanderen.

Artistiek concept: 
Eva Stegeman i.s.m. Laura 
Lunansky & Gorka 
Catediano
Dramaturgie & beeld: 
David Prins
Techniek & lichtontwerp: 
Aveq Group, Thomas Arntz

Bas Duister - trompet
Merel Vercammen - viool 
Eva Stegeman - viool 
Laura Lunansky - viool  
Katya Woloshin - altviool 
Antonis Pratsinakis - cello 
Wilco Oomkes - 
accordeon + arrangementen 
Gorka Catediano - 
percussie

informele meet & 
greet na afloop

Het Late Night 
Concert wordt mede 
mogelijk gemaakt 
door 

Zaterdag 7 april | Viotta Jeugdorkest
Lourdeskerk Scheveningen 19.30 - 20.15 uur 
Een symfonisch programma 
geïnspireerd op het 
festivalthema: als dank droeg 
Beethoven zijn eerste 
symfonie op aan zijn 
mecenas Baron van Swieten.  
Von Meck had haar geld 
verdiend in de Russische 
spoorwegen en een van de 
mecenassen van Strauss 
waren de Russische 
spoorwegen.  
Van 11.00 tot 16.00 uur 
organiseert het festival een 
compositieworkshop onder 
leiding van Micha Hamel. Het 
resultaat wordt ‘s avonds 
door het Viotta Jeugdorkest 
uitgevoerd in de 
Lourdeskerk. De workshop 
is openbaar, dus ga gerust 
een kijkje nemen. 

PROGRAMMA

Mozart 
Jupiter Symfonie deel 1

Tsjaikovski 
Slavische Mars (deel 2) uit 
Symfonie 4

Gelegenheids-
compositie n.a.v. de 
compositieworkshop ‘Goud-
koorts‘ o.l.v. Micha Hamel

Strauss jr
Ouverture ‘Eine Nacht in 
Venedig’ (Tsarskoye Selo 
Railways)

Viotta Jeugdorkesten o.l.v. 
Coen Stuit
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PROGRAMMA

Viotta Jeugdorkest

Late Night Concert in 2016. Foto: Joris-Jan Bos



Classical Encounters wordt mede mogelijk gemaakt door 
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Zondag 8 april | Mecenasconcerten 
Drie concertportretten. In het kader van het thema ‘For the Love of Music’ vond het festival 
drie heuse Haagse mecenassen: Hans Schouten, Peter Arensman en Karel Feenstra.
Hans Schouten | Binckhorstlaan 295-F
Den Haag | 13:00 -14:00 uur

Karel Feenstra | Groot Hertoginnelaan 69
Den Haag | 13:00-14:00 uur

Peter Arensman | Laan Copes van 
Cattenburch 127, Den Haag | 13:30-14:30 uur

Binnenkomend in het huis van Peter 
Arensman is menigeen met stomheid geslagen. 
Wat een schitterende hal. Zelf grapt hij onder 
het koken: ‘In deze setting kun je eigenlijk niets 
te moderns doen, dus we hebben gekozen 
voor Mozart en Beethoven.’ De kroonlijst 
langs het plafond doet inderdaad denken aan 
het 19de-eeuwse Wenen. De mecenas zou 
graag vaker concerten organiseren, maar heeft 
er momenteel door een fulltime studie in 
Wageningen geen tijd voor. ‘Wellicht in de 
toekomst.’ Wij hopen van wel. 

MUSICI
Cheng Quartet:
Hui-Wen Cheng & Wan-
Ru Cheng - viool
Shih-Hsien Tsai - altviool
Sheng-Chiun Lin - cello

MUSICI
Eva Stegeman - viool
Santiago Cimadevilla - 
bandoneon
Marieke de Bruijn - viool
Mark Mulder - altviool
Jos Teeken - cello
Arjen Leendertz - 
contrabas

De setting is er een die je niet snel zou 
koppelen aan kamermuziek. In de garage van 
Hans Schouten op de Binckhorstlaan staat een 
indrukwekkende hoeveelheid auto’s. Prachtige 
oldtimers naast een gloednieuwe Ferrari en 
BMW. Hans is mede-oprichter van het festival 
en hoewel hij vijf jaar geleden uit het bestuur 
ging is zijn visie duidelijk: ‘Mecenas van zo’n 
festival ben je niet voor een jaar; dat ben je 
levenslang.’ Het concert wordt als 
vanzelfsprekend in de garage gehouden.     

We spreken Karel Feenstra in de bar van het 
New Babylon hotel naast Den Haag 
Centraal. ‘Eigenlijk begon het idee van een 
mecenasconcert als een bedankje voor de 
opa’s en oma’s die regelmatig op ons 
dochtertje passen. Iedereen kon een verzoek 
indienen en Eva bedacht op basis van deze 
ingrediënten een mooi programma. Ik vind dat 
prachtig: je geeft een cadeau van een uur, en 
tegelijkertijd een ervaring die je nooit meer 
vergeet!’

MUSICI
Babylon Quartet:
Leonid Nikishin - viool
Danielle Daoukayeva
- viool
Kellen McDaniel - altviool
William McLeish - cello

Vivaldi
Concerto Per Violino, 
Archi & Basso Continuo 
In Fa Minore ‘Inverno’, Op 8 
No. 4, RV 297
Concerto Per Violino, 
Archi & Basso Continuo 
In Mi Maggiore ‘Primavera’, 
Op 8 No. 1, RV 269

Piazzolla
Primavera Porteña 
Invierno Porteño 

PROGRAMMA

PROGRAMMA
Mozart
Strijkkwartet in Bes-groot 
KV458 ‘Jagd Quartett’

Van Beethoven 
Strijkkwartet in e-klein op 
59 no 2 ‘Rasumovsky’

PROGRAMMA
Steve Reich
Clapping Music

Arvo Pärt
Strijkkwartet Fratres

Philip Glass
Strijkkwartet no 2 Company

Mendelssohn
Strijkkwartet no 2 in a-klein 
op. 13

Het festival bedankt zijn ambassadeurs 
Roel Bekker | Bart Bleker | Patricia Engelbert van Bevervoorde | Steven van Hoogstraten | 

Pauline van der Meer Mohr | Edwin Rutten | Leo Samama | Hans Schouten



Zondag 8 april | Salonconcert met High Tea 
en Sacher Torte | Nieuwe Kerk Den Haag | 
15.30 uur 

Chausson was in 1871 
mede-oprichter van de
Société Nationale de 
Musique, die als doelstelling 
de bevordering van de 
toenmalige Franse muziek 
had. Van 1889-1899 was hij 
secretaris van deze 
vereniging. Soms fungeerde 
hij als dirigent of uitvoerend 
musicus bij de concerten. 
Samen met D’Indy zette hij 
zich ervoor in, dat dit 
gezelschap voor buitenlandse 
componisten werd 
opengesteld. Chausson was 
zelf vermogend en hield een 
eigen Salon waar hij veel 
jonge collega’s ondersteunde
met het realiseren van 
uitvoeringen van hun werken 
en het opbouwen van hun 
netwerken.

Richard Strauss componeerde 
Metamorphosen in opdracht 

PROGRAMMA
14.30 uur 
inleiding Leo Samama: 
Muziek in goed 
gezelschap – de 
culturele salon

Villa-Lobos
Sonate-fantaise no 1 voor 
viool en piano op 27 
‘Désespérance‘

Richard Strauss
Metamorphosen TrV 290 
(septet bewerking R. 
Leopold)

pauze (Sacher Torte!)

Chausson
Concert in D-groot op 21 
voor piano, viool en 
strijkkwartet (1892)

MUSICI
Lavard Skou Larsen - viool 
Philippe Raskin - piano
Emeline Pierre - viool
Joël Waterman - altviool 
Jackie Xiao - viool/altviool
Ketevan Roinishvili - cello
Sebastiaan van Halsema - 
cello
Théotime Voison - 
contrabas

In het Parijs van na 1880 was de salon van Chausson aan de Rue de 
Courcelles 22 één van de belangrijkste bolwerken van de culturele 
elite: er bestaat een foto waarop Debussy in deze salon voor het eerst 
zijn Clair de Lune speelt onder toeziend oog van Chausson. Het werd het 
trefpunt van de hele artistieke en geestelijke elite van Parijs.

van de Zwitserse dirigent 
en mecenas Paul Sacher, die 
dankzij zijn huwelijk met 
weduwe van Emanuel 
Hoffmann een van de rijkste 
mannen ter wereld werd. 
Hij wendde zijn rijkdom aan 
om bekende en bevriende 
componisten compositie-
opdrachten te geven. 
Hiermee gaf hij de muziek 
uit de twintigste eeuw een 
belangrijke impuls. 
In 1990 zijn teksten van 
Richard Strauss ontdekt 
waaruit blijkt dat de 
compositie Metamorphosen 
oorspronkelijk bedoeld 
was voor zeven 
snaarinstrumenten. Rudolf 
Leopold heeft de uiteinde-
lijke compositie van Strauss 
(voor 23 instrumenten) 
‘terugbewerkt’ tot een strijk-
septet.
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Philippe Raskin

Lavard Skou Larsen



DE NIEUWE KERK FELICITEERT CLASSICAL ENCOUNTERS 
MET HET 15-JARIG BESTAAN

OOK NA HET FESTIVAL BLIJFT DE NIEUWE KERK  
DÉ CONCERTLOCATIE, WAAR MUZIEK TOT LEVEN KOMT

SEIZOEN 18/19 BELOOFT GROOTS TE WORDEN 
Alvast een vooruitblik op enkele hoogtepunten: 

Zondag 23 september   
GOLD – JUBILEUMCONCERT 
King’s Singers

Zaterdag 3 november   
BACH UNIVERSALES 
Holland Baroque

Vrijdag 30 november  
A GUARDIAN ANGEL 
Voces8 & Rachel Podger

Vrijdag 14 december  
ARTIST IN RESIDENCE 
Kian Soltani en  
Mario Häring

Zaterdag 29 december   
MEESTERPIANIST 
Nick van Bloss

TICKETS EN INFORMATIE
www.zuiderstrandtheater.nl
070  – 88 00 333


