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Een reis vol belevenissen! Wandelingen in Tsjechië, Spaanse en
Roemeense dansen, een feest in Frankrijk, Hebreeuwse melodieën,
oriëntaalse miniaturen, een Engels tuinfeest en een briesje aan de
Japanse zee.... Vraiment divertissement!
PROGRAMMA ‘Van volksmuziek en verre landen’
Jacques Ibert
(1890-1962)

Deux Interludes (fluit/viool/harp) (1946)
* Andante espressivo
* Allegro vivo

Enrique Granados
(1867-1916)

Andaluza (viool/harp) (1890)

André Caplet
(1878-1925)

Divertissement à l’Espagnole (1925)
(harp solo)

Michio Miyagi
(1894-1956)

Haro no Umi (fluit/harp) (1929)

Pierre-Octave Ferroud
(1900-1936)

uit ‘Oriental Pieces’ (1922):
* Bergère captive (fluit solo)
* Jade (fluit solo)

Mélanie Bonis
(1858-1937)

Suite en trio opus 59 (fluit/viool/harp) (1903)
* Pastorale
PAUZE

Bohuslav Martinu
(1890-1959)

Promenades (fluit/viool/harp) (1939)
* Poco Allegro
* Scherzando
* Adagio
* Poco Allegro - Vivo

John Thomas
(1826-1913)

The minstrel’s adieu to his native land
(harp solo) (1880)

Béla Bartók
(1881-1945)

Roemeense dansen (fluit/viool/harp) (1915)

Eugène Goossens
(1893-1962)

Suite opus 6 (fluit/viool/harp) (1914)
* Impromptu
* Sérénade
* Divertissement

Trio Lumaka maakt deel uit van Ensemble Lumaka dat op dit moment één
van de meest actieve kamermuziekensembles van Nederland is en uniek is
in zijn harp-fluit-strijktrio-bezetting en specifieke klankwereld. Trio
Lumaka werd 15 jaar geleden opgericht door Jana Machalett (fluit), Martina
Forni (altviool) en Miriam Overlach (harp). Later werd het trio uitgebreid
met Charles Watt (cello) en Saskia Viersen (viool) en heet sindsdien
Ensemble Lumaka.
Ensemble Lumaka treedt regelmatig op in de mooiste concertzalen van
Nederland (waaronder de Kleine Zaal van het Concertgebouw, de
Hermitage, Concertgebouw de Vereeniging), bij festivals (bijvoorbeeld het
Grachtenfestival, Festival Classique, Peter de Grote Festival, het Thailand
International Harpfestival, het 47th Istanbul Music Festival), geeft
concerten in het binnen- en buitenland en is vaak te horen op Radio 4 en
de Concertzender. Ook verschenen er drie fraaie cd’s.
Het ensemble geeft concerten in wisselende samenstellingen en met
verschillende programma’s. Vanavond wordt een van de trio-programma’s
voor fluit, viool en harp uitgevoerd namelijk ‘Van volksmuziek en verre
landen’. Een bijzondere reis vol belevenissen.
OVER DE MUSICI
JANA MACHALETT (Duitsland) is een veel gevraagde fluitiste in binnen- en
buitenland voor met name hedendaagse kamermuziek. Zij is medeoprichtster en een van de artistieke leiders van Ensemble Lumaka en vast
lid van Insomnio. Daarnaast is Jana vaste gast bij ensembles als
Asko|Schönberg, Ensemble Modern en het New European Ensemble en
werkte samen met dirigenten als bijvoorbeeld Pierre Boulez, Peter Eötvös
en Reinbert de Leeuw.
SASKIA VIERSEN (Nederland), violiste, is plaatsvervangend 1e
concertmeester van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Zij studeerde
in Amsterdam, Berlijn en Keulen en was 1e prijswinnares van o.a. het
Oscar Back Concours. Als soliste en in kamermuziekverband – o.a. als
primarius van het Athena Quartett, prijswinnaar van het Concours
International de Genève - gaf Saskia vele concerten en maakte cd- en
radio-opnames. Vanaf 2016 speelt zij in Ensemble Lumaka.
MIRIAM OVERLACH (Duitsland), harpiste, bedenkt graag eigen projecten
(o.a. voor Lumaka) en zoekt steeds naar uitdagende samenwerkingen met
andere musici, componisten of theatermakers. Zij is winnares van het
Vriendenkrans-concours, Deutsche Musikwettbewerb en Nederlands
Harpconcours. Zij is een veelgevraagde vertolkster van hedendaagse
muziek en medeoprichtster van ComposingforHarp. Als gast speelt zij in
het Koninklijk Concertgebouworkest en Ensemble Modern.

VOLGENDE TWEE CONCERTEN
Zondag 12 januari 2020 (Nieuwjaarsconcert), aanvang 15.00 uur
Salonorkest Grandisono
Vrijdag 24 januari 2020, aanvang 20.15 uur
Duo Milstein (viool en piano)

Bezoek de website voor informatie over alle concerten
www.westvest90.nl
Volg Westvest90 ook op Facebook

De concertserie wordt mede mogelijk gemaakt door:

