NIEUWJAARSCONCERT
Vrijdag 11 januari 2019, 20:15 uur
Lavinia Meijer, harp
Michiel Borstlap, piano
Programma
Het programma van dit concert is nog een grote verrassing, ook een
beetje voor de musici zelf. Waar precies de pauze valt, is nog niet
bekend. Maar die is er wel! Lavinia en Michiel spelen de volgende
eigen werken:

Waterfall
Always in the Night
Ghosts
Far
Levantine
Ook spelen zij:

Ludovico Einaudi
Philip Glass

Una Mattina
Koyaanisqatsi (opening piece)

Ypma Piano’s verzorgt het stemmen van de Steinway concertvleugel bij alle concerten

Harpiste Lavinia Meijer (1983) volgt haar eigen pad en schuwt het
experiment niet. Het maakte haar wereldberoemd. Lavinia Meijer
won talrijke prijzen waaronder een Edison. Haar album
Metamorphosis/The Hours behaalde de platinastatus. Vorig jaar
bracht zij de single Arirang uit, een eerbetoon aan haar
geboorteland Zuid-Korea. Zij veroverde het publiek met haar
baanbrekende interpretaties en opzienbarende keuzes van muzikale
partners.
Ook de samenwerking met Michiel Borstlap (1966) mag bijzonder
worden genoemd. Met meer dan 25 jaar ervaring in het vak en
optredens in meer dan vijfenzestig landen is Michiel Borstlap zonder
twijfel één van Nederlands beste en meest veelzijdige pianisten. Hij
waagt zich net zo gemakkelijk aan jazz standards als aan popsongs,
filmmuziek of klassieke stukken.
Hij ontving een Gouden Kalf voor zijn filmmuziek bij Tiramisu. Voor
de CD Eldorado kreeg hij de Edison Jazz Award.
Lavinia Meijer en Michiel Borstlap beheersen beiden het vak van
componeren. Naast eigen muziekwerken staan werken van Ludovico
Einaudi (Una Mattina, de soundtrack van de film Untouchables) en
Philip Glass (het openingsstuk uit de muziekfilm Koyaanisqatsi) op
het programma.

Raadpleeg de websites van de musici voor meer informatie:
http://www.laviniameijer.com
https://www.michielborstlap.com

Volgende concerten
Zaterdag 26 januari 2019 Kinderfestival
10.00 uur en 11.30 uur ‘Kras’ (2-5 jaar)
Zondag 27 januari 2019 15.00 uur Kinderfestival
Familieconcert door Calefax Rietkwintet
Vrijdag 15 februari 2019 20.15 uur
Hannes Minnaar, piano
Vrijdag 1 maart 2019 20.15 uur
Trio Dumas: Joseph Puglia, viool; Chaim Steller, altviool;
Ors Kőszeghy, cello
Zondag 10 maart 2019 15.00 uur
Ralph van Raat, piano
Vrijdag 29 maart 2019 20.15 uur
Elise Besemer & Friends

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door:
Stichting Orlanda Goban en

