
Activiteiten overzicht concertseizoen 2018 – 2019 
Dit derde seizoen combineren we de vertrouwde serie kapelconcerten en luisterlezingen met een 
jeugdconcert en het nieuwe evenement Monumentje voor muziek. 
 
1. Monumentje voor muziek op 9 september 2019 in Oudenbosch 
Een muzikale kennismaking met diverse monumentale locaties in het historisch hart van 
Oudenbosch. Dit evenement wordt jaarlijks gehouden op de zondag van het Open 
Monumentenweekend. Drie concerten in bijzondere monumenten door professionele 
muziekensembles. Oudenbosch is een van de dorpen van de gemeente Halderberge met diverse 
monumentale panden uit de 18e en 19e eeuw. Tijdens het evenement in het historisch hart van 
Oudenbosch bezoekt u drie monumenten voor een concert. De gidsen vertellen u tijdens de 
wandeling over de geschiedenis van dit bijzondere centrum. De gastheer of gastvrouw verwelkomt u 
op de concertlocatie en vertelt over de geschiedenis van het pand. Daar geniet u van een concert van 
een half uur, waarna u weer naar de volgende locatie wandelt. We sluiten gezamenlijk af met een 
hapje en drankje bij Brasserie Tivoli samen met alle musici, bezoekers en vrijwilligers. 
 
2. Vier bijzondere kapelconcerten 
Musici met een wereldreputatie in een bijzondere ambiance, voor echte muzikale 
fijnproevers!  Twee keer ziet u een bijzonder muzikale familie op het podium, de familie Koch uit 
Luxemburg en de beroemde Russisch Mexicaanse familie Zemtsov. Daarnaast hebben we het 
fantastische Cugnon Consort strijkensemble en besluiten we de serie met een concert van Quirine 
Viersen & Thomas Beijer. De combinatie van klassieke kamermuziek door topmusici en nagenieten 
met een glas goede wijn van Flesjewijn.com  blijft een beproefd concept. 
 
Vrijdag 7 december 2018 om 20.15 uur Kapelconcert Trio Koch 
Trio Koch is een familieaangelegenheid met vader Philippe en dochter Laurence op viool en zoon 
Jean-Philippe als pianist. Trio Koch verkent het originele en weinig uitgevoerde repertoire voor deze 
bezetting van twee violen en piano, met muziek van alle tijden. 
Het Trio Koch is gelauwerd als de Luxemburgse Classical Music Export Artist of the Year in 2016 en 
trad op in Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje en Japan. Het publiek is keer op keer 
getuige van de passionele bevlogenheid en muzikale empathie die de familie Koch uitstraalt. 
Philippe Koch: viool – Laurence Koch: viool – Jean-Philippe Koch: piano 
 
Programma 
L. Mozart – Sonate a tre, Op. 1 nr. 6 
M. Moszkowski – Suite en sol mineur, Op. 71 
D. Sjostakovitsj – 5 pieces 
B. Martinů – Sonatina voor 2 violen en piano, H 198 
J. Brahms – Hongaarse dansen nr. 5 
 
Zondag 13 januari 2019 om 15:00 uur Kapelconcert Cugnon Consort 
Het Cugnon Consort is een nieuw ensemble, dat is ontstaan uit het Cugnon Project. Het ensemble 
bestaat uit enthousiaste en bekwame musici, die vaak ook eerder hebben deelgenomen aan het 
Cugnon Project. Het heeft zijn basis in Utrecht, speelt met een wisselende bezetting van ongeveer 
zeven tot twintig spelers en speelt barok tot en met modern repertoire. 
De artistieke leiding van het Cugnon Project is in handen van Chris Duindam. 
 
Programma: Souvenir de Cugnon 
Strijkensemble Cugnon Consort speelt hoogtepunten uit de concerten tijdens het 
Cugnon International Chamber Music Festival. 
Zondag 17 maart 2019 om 15:00 uur Kapelconcert Zemtsov Altviool Kwartet 

http://www.flesjewijn.com/
https://www.cugnonproject.com/chris-duindam


Een kwartet van vier altviolisten en dan ook nog uit één altviool familie, dat is zeker uniek en 
bijzonder te noemen. Het Zemtsov Altviool kwartet bestaat uit vader, moeder, dochter en neef 
Zemtsov. Mikhail Zemtsov, Julia Dinerstein – Zemtsov, Dana Zemtsov en Daniil Zemtsov. Alle vier 
studeerden bij zelfde leraar aan het Conservatorium Maastricht – de grote Russische altviool virtuoos 
Michael Kugel. 
Sinds 2010 heeft het kwartet tientallen concerten gespeeld , waaronder het Grachtenfestival, 
Concertgebouw en Bethanien klooster in Amsterdam, De Doelen Rotterdam, ViolaViola Festival in 
Haarlem, Dutch Viola Society Festival in Dordrecht, festivals in Duitsland, Estland en Italië. Onlangs 
waren zij te zien bij Podium Witteman. 
 
Programma  
Max von Weinzierl (1841-1898)            Capriccio’ voor 4 altviolen 
Y. Bowen (1884-1961)                              Fantasy voor 4 altviolen 
F. Bridge (1884-1941)                              Lament voor 2 altviolen 
Nelu Fieraru (geb. 1953)                          Roemeense Dansen voor 2 altviolen 
A. Piazzolla (1921-1992)                          Verano porteno 
voor 4 altviolen (bew. E. Zemtsov)         Milonga del Angel 

                                                        Muerte del Angel 
 
Zondag 14 april om 20.15 uur Kapelconcert Quirine Viersen & Thomas Beijer 
Een intiem concert van celliste Quirine Viersen en pianist Thomas Beijer.  
Celliste Quirine Viersen is één van ’s werelds meest vooraanstaande muzikale persoonlijkheden. Met 
haar intense, uitdrukkingsvolle en virtuoze spel is zij erin geslaagd collega’s, pers en publiek van haar 
grote muzikaliteit te overtuigen. Ze speelt wereldwijd op de grootste podia – maar houdt het ook 
graag klein en intiem, zoals vandaag met Thomas Beijer, die door Klassieke Zaken onlangs een 
‘briljant pianist’ werd genoemd. Deze jonge pianist en componist 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. 
 
Programma 
Strauss, Richard: Cello Sonata in F major, Op. 6, TrV 115  
Janacek, L.: Pohadka (Fairy Tale), JW7/5 (1910 (rev 1923))  
Mendelssohn, F.: Cello sonate nr.2 in D groot op.58 
 
 
3. Luisterlezingen 
Speciaal voor iedereen die wil leren luisteren naar klassieke muziek, iedereen die muziek anders wil 
leren beleven, iedereen met een brede interesse in de diepere bedoeling achter de muziek en 
iedereen die graag een luisterlezing meemaakt. Dit seizoen hebben we in samenwerking met het 
Filmhuis Fanfare een heel bijzondere luisterlezing over Van Gogh & Muziek. En we besteden 
uitgebreid aandacht aan de achtergronden van de Matthäus Passion. Bij beide luisterlezingen is er 
natuurlijk tijd om met elkaar van gedachten te wisselen. 
  
Programma Luisterlezingen: 
• Luisterlezing Van Gogh & Muziek - Symfonie in blauw en geel op zondag 10 februari 2019 om 

14.00 uur in de Utopiazaal van het Marklandcollege, Pagnevaartweg 5, 4731 AA Oudenbosch. 
Een middag met luisterlezing door Natascha Veldhorst, muziek door Hetty Sponselee en Brigit 
Segers en de film ‘At eternity's gate'. 

• Luisterlezing Matthäus Passion op zondag 7 april 2019 om 14.00 uur in het Protestantse 
Kerkje, Fenkelstraat 24, 4731 JB Oudenbosch. Ben Verschuren neemt u mee op ontdekkingstocht 
naar de diepere betekenis van de Matthäus Passion. Na afloop is er gelegenheid na te praten. 

 



 
4. Jeugdconcert 
Met veel plezier bieden wij het Young Talent Orchestra een podium. In juni 2018 wonnen zij de 
publieksprijs bij het nationaal concours jeugdsymfonieorkesten! 
 
Zondag 24 februari 2019 om 15:00 uur Jeugdconcert Young Talent Orchestra  
Het orkest, dat onder leiding staat van Mikhail Zemtsov, speelt ongeveer tien concerten per jaar. Er 
worden gevarieerde programma’s uitgevoerd – van Barok tot 21ste eeuw. Jonge toptalenten treden 
als solist met het orkest op. Op 1 mei 2017 won het YTO de eerste prijs bij het Europees 
Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt (België); aan dit festival namen tachtig jeugdorkesten uit de 
hele wereld deel. Op 26 mei 2018 won het Young Talent Orchestra in De Doelen de publieksprijs bij 
het Nationaal Concours voor Jeugdsymfonieorkesten. 
De afgelopen jaren heeft het orkest opgetreden in onder meer de Doelen, de Grote of Laurenskerk 
(beide Rotterdam) en de Grote Kerk (Schiedam) en speelden zij op het Midzomerfestival in 
zalencentrum Pro Rege (Rotterdam) en op het openluchtfestival Klassiek op het Amstelveld 
(Amsterdam). 
 
Programma 
A. Khatchaturian – Adagio from de ballet “Spartakus” 
L. van Beethoven – Romanze n. 2 voor viool en orkest, soliste- Nina Broyeva, viool 
Ch. de Beriot – Scenes de Ballet, soliste Sunniva Skaug, altviool 
L. van Beethoven – Sinfonie n 5, deel 3 en 4. 
N. Paganini- M. Kugel – Carnevale di Venezia, soliste Anushka Pedano, altviool 
A. Khatchaturian – Sabeldans 
 
 
5. Vriendenconcert vrijdag 22 maart 2019 
Stichting Cultuur Oudenbosch bouwt aan een Vriendenkring van muziekliefhebbers die cultuur, en 
kapelconcerten in het bijzonder, een warm hart toe draagt. Als blijk van waardering laten wij onze 
Vrienden genieten van een aantal aantrekkelijke en bijzondere voordelen, zoals een gereserveerde 
plaats op de voorste rijen en kaarten voor het vriendenconcert.  
Dit seizoen zijn de vrienden uitgenodigd voor een besloten huiskamerconcert met een optreden door 
de bekende jazz pianist Gé Bijvoet. Met zijn toelichting op de gespeelde stukken nam hij de 
luisteraars mee op reis door de wereld van de jazz. 
 


