
1

ZONDAG 28 SEPTEMBER 2014

Leeuwenbergh, Paushuize, Geertekerk 
Utrecht

www.albarosavietor.com

HommaGe aan comPoniste, vioListe en Pianiste aLba Rosa viëtoR (1889-1979)



2 3

 INHOUD

5 Voorwoord

7 Programma

9 Alba Rosa Junior 

13 Workshop Improvisatie
 Leven en werk van Alba Rosa Viëtor

15 Concert Storioni Trio en cd-presentatie

21 Liedrecital ‘Nostalgia’
 
25 Finale Alba Rosa Viëtor Composition Prize

31 ‘Happy Hour’ en Prijsuitreiking
 Italiaans buffet en Meet & Greet

33 Avondconcert USConcert

35 Colofon en subsidiënten

Alba Rosa Viëtor, 1925



4 5

Vandaag vieren wij de 125e verjaardag van Alba Rosa Viëtor met een zeer gevarieerd 
programma dat recht doet aan haar veelzijdige persoonlijkheid en avontuurlijke leven.  
In 1898 werd ze, 9 jaar oud, toegelaten als jongste vioolleerling ooit op het Giuseppe Verdi 
Conservatorium in Milaan. Na haar eerste optredens als concertvioliste in Montevideo werd 
ze uitgenodigd voor het Koninklijk Conservatorium in Brussel, waar ze afstudeerde in 1905 
om vervolgens concerttournees te maken in Europa en Zuid-Amerika. Op de boot van 
Montevideo naar New York ontmoette ze in 1917 haar latere echtgenoot, de Nederlandse 
zakenman Jan Fresemann Viëtor. Na een periode als toegewijde echtgenote en liefhebbende 
moeder volgden haar meest productieve jaren als componiste, van 1939 tot 1973 in  
Washington D.C. 

De grote variëteit en afwisseling van Alba Rosa’s leven komt tot uitdrukking in de  
verscheidenheid aan genres waarin zij componeert: korte persoonlijke en lange uitgewerkte 
pianocomposities, liederen van zeer afwisselende aard, kamermuziek in vele verschillende 
combinaties, een orkestsuite met een sprookjesachtige vertelling en enige symfonische 
schetsen. Zelf vond Alba Rosa dat muziek toch eigenlijk een spiegel van het leven, en in dit 
geval van haar leven is. Dankzij haar memoires, gepubliceerd in The Story of Alba Rosa Viëtor: 
Violinist and Composer 1889-1979, weten we wat zij dacht en voelde. Het leek haar niet te 
deren dat ze een vrouwelijke componist was. Vrouwenemancipatie interesseerde haar niet 
zozeer, en ze was zelfs enigszins verrast door de acties van de feministes die ze meemaakte 
toen ze in 1914 in Londen was. Tot aan het begin van de 20e eeuw waren er überhaupt niet 
veel vrouwen die componeerden, en degenen die het deden waren meestal concertpianiste 
(zoals Clara Schumann), dus in die zin was Alba Rosa als violiste een uitzondering. Veel van 
haar composities werden tijdens haar leven uitgevoerd in vooraanstaande concertzalen in 
Noord-Amerika. Ze werden enthousiast ontvangen, en Alba kreeg uitstekende recensies – 
vaak zelfs betere recensies dan haar mannelijke collega-componisten!

Na haar dood in 1979 bleven Alba Rosa Viëtors composities 25 jaar lang onaangeroerd.  
In 2004 gaf haar zoon Hendrik Vietor opdracht aan de Frost School of Music van de University 
of Miami, Florida, om de composities van zijn moeder te digitaliseren en op te nemen in een 
catalogus. Op 13 maart 2009 werd de Alba Rosa Viëtor Stichting opgericht, in 2010 was de 
catalogus een feit. Vandaag klinken de werken van de componiste opnieuw op het festival 
ALBA ROSA VIVA! Leve Alba Rosa! 

Ir. Maarten van Veen Reinild Mees
voorzitter Alba Rosa Viëtor Stichting artistiek leider

VOORWOORD

Alba Rosa in auto, merk WillisKnight  Lakewood-NJ, 1918

vlnr  dochter Jeanne, Jan Fresemann, zoon Hendrik, Alba  Montclair, ca. 1920

Montclair String Quartet  Montclair, 1929
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ADV OMROEP MAX

Utrecht  Leeuwenberg, Paushuize, Geertekerk

ALBA ROSA VIVA!                                      

eendaags muziekfestival ter gelegenheid van  
de 125e geboortedag van Alba Rosa Viëtor  
zondag 28 september 2014 te Utrecht

Locatie

Leeuwenbergh

11.00 uur
aLba Rosa JunioR!
pianoleerlingen van René Maurer en 
Maaike Eijkman
   
12.00 uur
WoRkshop impRovisatie
met improvisatiecoach Robijn Tilanus 

13.30 uur
Lezing oveR Leven en WeRk 
van aLba Rosa viëtoR
door musicoloog Paul Janssen
   
14.00 uur
conceRt stoRioni tRio 
en cd-pResentatie 
Wouter Vossen  viool, Marc Vossen  cello
Bart van de Roer  piano

15.30 uur
LiedRecitaL ‘nostaLgia’
Laetitia Gerards sopraan, Maria Fiselier 
mezzosopraan, Reinild Mees piano
  
16.45 uur
FinaLe aLba Rosa viëtoR 
composition pRize
nieuw werk van 7 componisten  
tot 35 jaar 

                 

Locatie

Paushuize

17.45 uur 
‘happy houR’  en pRiJsuitReiking
uitreiking Alba Rosa Viëtor  
Composition Prize door Willem Jeths

18.30 uur 
itaLiaans buFFet en  
meet &gReet 

Locatie

Geertekerk

20.15 uur 
FeesteLiJk avondconceRt
door het Utrechtsch Studenten Concert 
o.l.v. Bas Pollard

In Leeuwenbergh wordt een tentoonstelling  

ingericht met foto’s en partituren van Alba 

Rosa Viëtor. Bij de informatietafel worden o.a. 

het boek The Story of Alba Rosa Viëtor en de 

nieuwe cd van het Storioni Trio verkocht. 

Alle muzikale festivalonderdelen in  

Leeuwenbergh worden opgenomen door  

Omroep MAX voor uitzending op NPO Radio 4  

in ‘Avondconcert’ op zondag 5 oktober.
 Kijk voor alle informatie op 
www.maxavondconcert.nl 

 Beluister
 Alba Rosa Viva!

in het MAX Avondconcert 
op Radio 4.

Uitzending op zondag 5 oktober 
tussen 20.00 en 23.00 uur
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11.00 uur Leeuwenbergh

ALBA ROSA JUNIOR 

Pianowerken van Alba Rosa Viëtor (1889-1979)
Uitgevoerd door leerlingen van René Maurer en Maaike Eijkman 

Valentijn de Graaf  2004
Dialogue
Tin Soldiers

Laura van der Wijk  1999
Tango Habanera

Yannick Martens  2001
Children’s Singing  
Barcarola

David Zekveld  2000
Valse de Salon

Merel Adolfsen  2000 
Gavotte Rococo
Frolics

Jurn Tjoa  1998 
Incertezza
Capriccio

Martijn Strating  1997
Playground
Eileen’s Refrain
Indian Dance

Alba met Hendrik  Montclair, 1921
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Valentijn de Graaf  
Valentijn speelt naast piano ook contrabas. 
Muziek is niet meer weg te denken uit zijn 
jonge leven. Valentijn hoort in ieder muziek-
stuk een verhaal. De muziek is een sprookjes-
wereld waarin hij graag tovert met klank.

Laura van der Wijk 
Ballet en pianospelen zijn haar twee grote 
hobby’s. Dat is prachtig, want beweging en 
muziek horen bij elkaar. Laura bleek al een 
goed  pleitbezorger van Viëtor’s muziek: 
tijdens de zomervakantie speelde zij de Tango 
Habanera op een concert in Frankrijk.

Yannick Martens 
Händel, Beethoven, Chopin, Lutoslawski of 
Stevie Wonder, Yannick speelt alles even 
graag! Als hij een stuk leuk vindt kan hij er 
met tomeloze energie aan studeren. Naast 
solorepetoire speelt hij ook graag samen. Hij 
vormt een pianoduo met zijn broer Ivo, werkt 
met een cellist en heeft meteen in het eerste 
jaar van de brugklas een popband samenge-
steld. Bij het Prinses Christina Concours heeft 
hij twee eervolle vermeldingen gekregen en 
hij was een jonge Mozart in de familievoor-
stelling van Edwin Rutten. Zijn veelzijdigheid 
komt goed van pas bij de muziek van Alba 
Rosa. De mooie lange lijnen van de Barcarolle 
vormen een mooi contrast met het speelse, 
lichtvoetige Children’s singing.

David Zekveld 
hoeft de muziek niet tot op het bot te 
analyseren, hij wil het voelen! Dan pas is hij 
helemaal in zijn element. Zodra de muziek 
iets in hem raakt gaat hij er helemaal voor  
en weet hij ook bij zijn publiek de juiste  
snaar te raken. 

Merel Adolfsen 
Merel is een echte klavierleeuwin  en is 
daarnaast fanatiek turnster. Het repertoire 
van Viëtor biedt alle ruimte aan de sportieve 
pianist. Merel  stond in 2011 al in de halve 
finale van de Rotterdamse pianodriedaagse, 
in 2012 won ze een 2de prijs tijdens het 
“Open klep festival” in Den Bosch en in maart 
2014 stond ze in de halve finale van het 
Steinway Concours.

Jurn Tjoa 
Jurn is dag en nacht met muziek bezig. Muziek 
luisteren, analyseren, achtergrondinformatie 
zoeken, zelf componeren, hij probeert de 
muziek zo compleet mogelijk te ervaren.   
Zijn toewijding en liefde voor de muziek 
hebben geresulteerd in een 1ste prijs op het 
Prinses Christina Concours in de leeftijdsca-
tegorie 15-19 jaar.  

Martijn Strating 
Pianospelen is voor Martijn altijd weer een 
belevenis! Tot zijn muzikale avonturen van 
het afgelopen jaar behoren o.a. de winst van 
het Haarlemse Op-De-Stip concours waar hij 
solo mocht spelen met een echt orkest. Ook 
mocht hij optreden met een jeugdorkest in 
Parijs en was hij deze zomer voor lessen en 
concerten in Italie. De muziek van Alba Rosa 
ziet hij ook als een reis maar dan een 
muzikale reis. De muziek zit vol verrassingen, 
sprankelend en virtuoos. 

René Maurer volgde privélessen bij  
Ton Hartsuiker. Hij won onder meer prijzen 
bij het Prinses Christina Concours en het 
Steinway concours. Op advies van Ton 
Hartsuiker zette hij zijn studie voort aan het 
Utrechts Conservatorium bij Alan Weiss en 
aan het conservatorium van Amsterdam bij 
Willem Brons. In 1998 ontving hij een beurs 
om te kunnen studeren bij Eugen Indjic in 
Parijs. Tijdens zijn studie in Amsterdam 
werkte René Maurer samen met een violiste 
en een cellist. Zo ontstond in 1997 het 
Amphion Trio waarmee hij gedurende 15 jaar 
concerten gaf in binnen en buitenland.  Op 
het moment speelt hij kamermuziek in 
verschillende bezettingen en vormt hij een 
pianoduo met jazz-pianist Guy van Beek. 
Naast zijn optredens ontwikkelde René 
Maurer zich tot een bevlogen pianodocent. 
In zijn lespraktijk in Nieuwegein en Houten 
komen jonge kinderen, tieners, jonge 
volwassenen en oudere volwassenen.  
Twee keer per jaar organiseert hij een 
leerlingenconcert, en daarnaast ook speciale 
projecten, waaronder een Pianomarathon 
(workshops voor leerlingen en een dag lang 
non-stop openlucht optredens door leerlin-
gen), een Masterclass 20ste-eeuwse muziek 
met Ralph van Raat, een Pianocafé voor  
volwassen leerlingen en een schilderijen-
tentoonstelling, waarbij leerlingen muziek 
componeerden en een kunstwerk als 
inspiratiebron kozen.

Maaike Eijkman begon op 9-jarige leeftijd 
met pianospelen. Toen ze  11 jaar was werd 
ze toegelaten op de Jong Talent afdeling in 
Den Haag. Ze vervolgde haar studie aan het 
Utrechts Conservatorium bij Hakon Austbo 
en Alan Weiss. Naast haar studie Docerend 

en Uitvoerend Musicus volgde ze ook een 
liedspecialisatie bij o.a. Thom Bollen, Jard 
van Nes en Rudolf Jansen. Al vroeg tijdens 
haar studie begon ook de passie voor het 
lesgeven. Vanaf het begin heeft ze zich 
enthousiast ingezet voor de ontwikkeling 
van jonge talenten. Dit heeft al tot prachtige 
resultaten geleid. Diverse leerlingen van 
Maaike zijn doorgestroomd naar de vakoplei-
ding van de conservatoria van Amsterdam, 
Den Haag, Utrecht. Ook wonnen leerlingen 
prijzen op o.a. het Prinses Christina Con-
cours, de Pianodriedaagse in Rotterdam, het 
S.J.M.N. concours en ‘Op de Stip’. Regelmatig 
organiseert ze themaconcerten waar ze vaak 
zelf ook optreedt en organiseert ze projecten 
waarin verschillende kunstdisciplines 
samenkomen.

DE JUNIOREN DE DOCENTEN

a creative mind 
never grows old. 

alba Rosa viëtor
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12.00 uur Leeuwenbergh

WORKSHOP 
IMPROVISATIE
door Robijn Tilanus

Robijn Tilanus begon op zevenjarige leeftijd 
met pianospelen. Ze schreef haar  
eerste composities, en droomde van het 
conservatorium. Het liep anders. Ze ging 
biologie studeren, behaalde in 1988 haar 
doctoraalexamen en werkte vervolgens 
enkele jaren als milieudeskundige bij het 
ministerie van VROM. Ondertussen bleef ze 
pianospelen. Ze volgde lessen bij Jet Röling, 
Frank Mol, Willem Brons en later Jan Wijn en 
Ramón Valle. In 1992 behaalde zij het 
staatsexamen klassiek piano. Sindsdien staat 
ze als professioneel muzikant in het leven. 
Robijn Tilanus verwierf internationale 
bekendheid met haar boek over harmonie-
leer KWINTessens: een praktische benadering 
van de harmonieleer, via improviseren aan de 
piano, luisteren, spelen, zingen, compone-
ren. Het boek is inmiddels in de vijfde druk,  
er verscheen een Duitse vertaling, en een 
Engelse vertaling is in de maak. Onlangs 
verscheen haar boek over improviseren  
Vrij Spel: de zeven facetten van improviseren, 
een gids voor iedereen die vrij wil leren 
musiceren. Ook van haar hand is de composi-
tiebundel Again and again, met korte, 
eenvoudige composities voor piano solo,  
met een uitnodiging tot improvisatie.  
Robijn Tilanus is oprichter van de Improvisa-
tie Academie. Hierin biedt zij trainingen, 
workshops en privélessen, voor iedereen die 
vrij wil leren improviseren.

13.30 uur Leeuwenbergh

LEVEN EN WERK VAN  
ALBA ROSA VIËTOR  
Lezing door Paul Janssen

Musicoloog, muziekjournalist en auteur Paul 
Janssen werd geboren in Amsterdam, waar hij 
ook grotendeels opgroeide. Na zijn studie 
muziekwetenschap aan de Universiteit van 
Amsterdam was hij jarenlang actief in de 
dagbladjournalistiek, onder andere als 
recensent van Het Parool. Ook was hij meer 
dan twaalf jaar hoofdredacteur van het 
klassieke muziektijdschrift Mens en melodie. 
Tegenwoordig schrijft hij voornamelijk voor 
klassieke muziektijdschriften als Luister, 
Preludium en Klassieke Zaken, en wijdt hij een 
groot deel van zijn tijd aan het schrijven van 
boeken over uiteenlopende onderwerpen en 
persoonlijkheden. Zo publiceerde hij onder 
andere boeken over Robert Heppener en  
Kofi  Annan. Daarnaast schrijft hij program-
matoelichtingen en geeft hij mondelinge 
inleidingen op concerten. Paul Janssen maakt 
deel uit van de jury van de Alba Rosa Viëtor 
Composition Prize.

The story of Alba Rosa Viëtor
Het boek The story of Alba Rosa Viëtor:  

Violinist and Composer 1889-1979 is tijdens  

het festival verkrijgbaar voor de speciale  

prijs van € 20. 
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14.00 uur Leeuwenbergh

CONCERT STORIONI TRIO
EN CD-PRESENTATIE

Wouter Vossen  viool
Marc Vossen  cello
Bart van de Roer  piano

pRogRamma

Clara Schumann  (1819-1847)
Pianotrio in g, op. 17
Allegro moderato
Scherzo – tempo di menuetto
Andante
Allegretto

Rebecca Clarke (1886-1979)
Pianotrio (1921)
Moderato ma appassionato
Andante molto semplice
Allegro vigoroso 

Alba Rosa Viëtor  (1889-1979)
Pianotrio in a (1951)*
Adagio – allegro agitato

* wereldpremière

Storioni Trio, vlnr Bart van de Roer, Marc Vossen, Wouter Vossen (foto: Merlijn Doomernik)

Nieuwe cd Storioni Trio 

De nieuwe cd van het Storioni Trio 

is tijdens het festival verkrijgbaar

voor de speciale prijs van € 15.



16 17

Het Storioni Trio (Wouter Vossen – viool, Marc Vossen – cello, Bart van de Roer 
– piano) is opgericht in 1995 en dankt zijn naam aan de Laurentius Storioni viool 
uit Cremona (1794), die wordt bespeeld door Wouter Vossen. Het instrument van 
Marc Vossen is een Giovanni Grancino cello uit Milaan (1700). Het Storioni Trio 
beschikt over een breed repertoire, dat varieert van Haydn en Mozart via 
Beethoven, Schubert, Brahms, Ravel en Sjostakovitsj tot werken van eigentijdse 
componisten. In Nederland spelen ze in alle belangrijke zalen en ook in het 
buitenland wordt veelvuldig opgetreden tijdens tournees door Europa (o.a. de 
Wigmore Hall in Londen), het Verre Oosten, India, Japan, de VS (o.a. Carnegie 
Hall) en de Frick Collection in New York, Rusland en het Midden-Oosten.  
Het Storioni Trio draagt actief bij aan de vernieuwing van het repertoire voor 
pianotrio via compositieopdrachten aan componisten als Willem Jeths, Joey 
Roukens en Peteris Vasks. Ook heeft het trio de missie het repertoire voor 
pianotrio en orkest nieuw leven in te blazen. Zij doen dit niet alleen door het 
Tripelconcert van Beethoven veelvuldig uit te voeren (o.a. in de Grote Zaal van 
Het Concertgebouw in Amsterdam) maar vooral door onbekendere stukken te 
spelen, onder meer van Bohuslav Martinu, Peter-Jan Wagemans, Nico Muhly en 
Kevin Volans. De recente Beethoven-cd van het Storioni Trio met het Nederlands 
Symfonie Orkest o.l.v. Jan-Willem de Vriend werd alom geprezen in de internatio-
nale pers. Het Trio is oprichter van het jaarlijkse Storioni Festival voor kamer-
muziek in Noord-Brabant.

Violist Wouter Vossen begon met vioolspelen op 8-jarige leeftijd en studeerde 
onder andere bij Herman Krebbers en Chaim Taub. Als leerling van Krebbers 
studeerde hij met onderscheiding af aan het Conservatorium van Amsterdam. 
Wouter Vossen won tal van prijzen op (inter)nationale concoursen en treedt 
regelmatig op als solist met orkesten als the Academy of St. Martin in the Fields, 
het Münchener Kammerorchester, het RTE National Symphony Orchestra Dublin 
en tal van Nederlandse orkesten. Wouter Vossen was 13 jaar lang concertmees-
ter van Het Brabants Orkest in Eindhoven en is sinds augustus 2013 1e concert-
meester van deFilharmonie in Antwerpen. Verder is hij als hoofdvakdocent 
verbonden aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Wouter Vossen bespeelt 
een zeldzame viool (1794) van de Cremonese vioolbouwer Laorentius Storioni. 
De vioolstok (1845) van de beroemde Franse stokkenmaker Dominique Peccatte 
is hem voor het leven in bruikleen gegeven door de Stichting Elise Mathilde 
Fonds.

Cellist Marc Vossen begon met cellospelen op 8-jarige leeftijd en studeerde 
onder andere bij Godfried Hoogeveen en Ralph Kirshbaum. Net als zijn broef 
Wouter won Marc Vossen vele prijzen op (inter)nationale concoursen. Hij treedt 
regelmatig op als solist met onder andere het Württembergisches Kammeror-
chester Heilbronn, het Münchener Kammerorchester, Musikkollegium Winter-
thur, het RTE National Symphony Orchestra Dublin, deFilharmonie te Antwerpen 

en verscheidene Nederlandse en Belgische Orkesten. Daarnaast is Marc Vossen 
eerste solo-cellist van deFilharmonie te Antwerpen en was in die hoedanigheid 
ook te gast bij andere orkesten, waaronder het Residentie Orkest en het Neder-
lands Philharmonisch Orkest. Sinds 1 September 2009 is hij als hoofdvakdocent 
verbonden aan het Conservatorium Maastricht. Marc Vossen bespeelt een 
zeldzame cello (1700) van de Milanese vioolbouwer Giovanni Grancino en een 
cellostok van de beroemde Franse stokkenmaker Paul Simon, die hem voor het 
leven in bruikleen is gegeven.

Pianist Bart Van de Roer kreeg zijn eerste pianolessen op negenjarige leeftijd.  
In 1997 sloot hij zijn studie aan het Conservatorium van Amsterdam af bij Jan 
Wijn. Na zijn studie volgde hij onder andere lessen bij Rudolf Jansen, Menahem 
Pressler en Cristina Ortiz. Bart van de Roer won prijzen op het Prinses Christina 
Concours en het Steinway Concours. In 1996 won hij de eerste prijs op het 
Internationale Tromp Muziek Concours in Eindhoven. In 1997 maakte hij zijn 
officiële recitaldebuut in Het Concertgebouw Amsterdam. Sindsdien geeft hij 
concerten in Nederland, België, Duitsland, Tsjechië, Ierland, Zwitserland en de 
VS. Als solist speelde hij onder andere met het Residentie Orkest, Het Brabants 
Orkest, Het Gelders Orkest, het Janáček Philharmonic Orchestra, het Nationaal 
Orkest van België, Collegium Instrumentale Brugense en het Nederlands 
Studenten Orkest. Als solist maakte hij cd-opnames met o.a. het Nederlands 
Philharmonisch Orkest (pianoconcert Leo Smit) en het Nederlands Ballet Orkest 
(pianoconcert Peter van Onna). Sinds 1998 is Bart van de Roer hoofdvakdocent 
piano aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Daarnaast is hij 
docent aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen en aan het Rotterdams 
Conservatorium.

in music, melody is the expression;  
harmony is the dress; 
rhythm is the discipline.

alba Rosa viëtor
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Promotiefolder concert  Montclair-NJ, 1925

Alba Rosa Viëtor met kat Mignino, 1965

Interview Alba Rosa Viëtor in SunSentinel, 1973
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15.30 uur Leeuwenbergh

LIEDRECITAL ‘NOSTALGIA’ 

Laetitia Gerards sopraan 
Maria Fiselier mezzosopraan   
Reinild Mees piano 

pRogRamma 

Edward Elgar (1857-1934)
uit: Sea Pictures op. 37
Sea slumber song (Noel)
In haven (C.A. Elgar) 
Sabbath morning at sea (Browning)
                          

Alba Rosa Viëtor (1889-1979)
Goodbye to Naples (Scarboro)                                                           
Nostalgia                                                                         
Invocation (Roche)                                                                                                                                   
Avoir ca veut dire avoir (Lunshof)                                                  
Forget me not (Roelofson)                                                                
High flight (Magee)                                                                 
The meadow lark (Dillruay)                                                       

Francis Poulenc (1899-1963)
C’est ainsi que tu es (De Vilmorin)                               
Violon (De Vilmorin)                                                              
Les chemins de l’amour (Anouilh)

                                                 
Benjamin Britten (1913-1976)

uit: Cabaret Songs                                                                 
Tell me the truth about love (Auden)
Funeral Blues (Auden)

Leonard Bernstein (1918-1990)
Piccola serenata                                                              
I hate music! A cycle of five kids songs                       

My mother says
Jupiter has seven moons
I hate music!
A big Indian
I’m a person too

Neverland (uit: Peter Pan)

Laetitia Gerards (foto: Merlijn Doomernik), Reinild Mees (foto: MacSiers), Maria Fiselier
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Sopraan Laetitia Gerards (1993) begon op haar zesde met cello spelen en werd 
op haar dertiende toegelaten tot de Young Musicians Academy van de Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten Tilburg.  Daarna studeerde Laetitia twee jaar 
‘Muziektheater’ aan het hetzelfde conservatorium. Op dit moment studeert ze 
klassiek solozang in het derde jaar van het Conservatorium van Amsterdam.  
In 2009 won zij de 1e  prijs van het ‘Junior Deutekom Concours’, in April 2013 de 
1e prijs op het ‘Prinses Christina Concours’. Laetitia geeft regelmatig concerten 
in binnen- en buitenland. Ze zong onder andere in het Muziekgebouw aan ’t IJ, 
het Lucent Danstheater en de Schouwburg van Den Haag. Ze ging op tournee in 
Italië en zong tijdens het kroningsfeest in Argentinië. In november 2013 had ze 
samen met het Nederlands Kamerorkest een daverend succes in Paradiso, 
Amsterdam. In december 2013 vertolkte ze de rol van Maria in de West Side Story. 
Deze productie vond plaats ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van het 
Concertgebouw in Amsterdam. In maart dit jaar deelde ze haar liefde voor 
klassieke muziek met meer dan 5000 kinderen in de familie- en jeugdvoorstel-
ling Piazza dell’Orchestra met Holland Symfonia. Het verhaal van een celliste die 
droomt van een leven als zangeres. Als laureaat van het Prinses Christina 
Concours maakte Laetitia in mei een muzikale tournee door de VS en Canada. 
Onlangs won zij de Concertgebouw Young Talent Award, een gezamenlijk 
initiatief van Het Koninklijk Concertgebouw en Deutsche Bank. 

Mezzosopraan Maria Fiselier (1988) studeerde in 2013 af aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag met een onderscheiding voor muzikale en theatrale 
artisticiteit. Ook maakte ze deel uit van de National Opera Studio in Londen voor 
seizoen 2012/13. Ze studeert bij Sasja Hunnego, maar ontving haar eerste 
zanglessen van haar vader, bariton Frans Fiselier. In September 2012 won ze 6 
prijzen tijdens het Internationaal Vocalisten Concours te Den Bosch, waaronder 
de Young Talent Award. Zeer recent maakte ze haar debuut bij de Munt Opera in 
Brussel als 2e Magd in Strauss’ Daphne en andere hoogtepunten voor het seizoen 
2014/2015 zijn haar debuut bij het Staatstheater am Gärtnerplatz in München 
als Dorabella in Mozart’s Così fan tutte en de rol van Delia in Rossini’s Il Viaggo a 
Reims bij de Nationale Opera in Amsterdam. In 2013 was Maria werkzaam bij 
Opera Holland Park in Londen, waar zij de rol van Suzuki vertolkte in Madama 
Butterfly en de rol van Serena in Wolf-Ferrari’s I Gioielli della Madonna. Verder 
zong zij Susie in Bernstein’s A Quiet Place, met het Ensemble Modern, o.l.v. Kent 
Nagano en hoogtepunten uit de titelpartij in Bizet’s Carmen bij het Miyazaki 
International Music Festival in Japan.

Pianiste Reinild Mees (artistiek leider van festival ALBA ROSA VIVA!) treedt 
veelvuldig op in recitals met gerenommeerde zangers als Sergei Leiferkus, 
Wolfgang Holzmair, Piotr Beczala, Olaf Bär, Konrad Jarnot, Michael Schade, Marlis 
Petersen, Charlotte Margiono, Claron McFadden en Tania Kross. Met de door haar 
opgerichte Stichting 20ste-eeuwse Lied presenteerde zij succesvolle programma’s  

als Goethe’s vrouwen met Marlis Petersen, The unforgettable songs of Leonard 
Bernstein en de Vrouwenmuziekmarathon met liederen van 21 vrouwelijke componis-
ten. Reinild Mees trad tientallen keren op in het Amsterdamse Concertgebouw en 
kreeg onlangs ‘carte blanche’ in De Doelen te Rotterdam, ook gaf zij concerten in 
Londen, Warschau, Parijs, Wenen, Berlijn, München, Budapest en Stockholm.  
Zij heeft een groot aantal cd’s opgenomen, o.a. met de complete songs van de 
componisten Karol Szymanowski, Sir Edward Elgar, Franz Schreker en Ottorino 
Respighi. De cd’s vielen internationaal in de prijzen. Binnenkort komen de  
verzamelde liederen van Erich Wolfgang Korngold uit, een project waarvoor zij een 
aantal onuitgegeven liederen boven water haalde. Ook historische instrumenten 
hebben haar warme belangstelling: met 19e eeuwse vleugels nam zij liederen van 
Mendelssohn en Schumann op. Reinild Mees doceert aan de Robert Schumann 
Hochschule te Düsseldorf, eerder aan de conservatoria van Amsterdam en Utrecht, 
de Opera Studio Nederland en de Internationale Sommerakademie Mozarteum te 
Salzburg. 

poetry is the music of words, 
music is the poetry of sounds.

alba Rosa viëtor
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16.45 uur Leeuwenbergh

FINALE ALBA ROSA VIËTOR
COMPOSITION PRIZE

pRogRamma  

César Lüttger  1991
Baroquemotion voor piano solo
Daan Kortekaas  piano

Francesco Ciurlo  1987
Rituale voor viool, cello en piano
Brackman Trio:
Tim Brackman  viool
Jonathan van IJzerlooij  cello
Anne Brackman  piano 

Kent Hugo Moussault  1993
The dark crystal cave voor piano solo
Daan Kortekaas  piano 

Mathilde Wantenaar  1993
Sprookjes Nº 1, 2 en 3 voor viool en piano
Merel Vercammen  viool
Tobias Borsboom  piano

Iván Caramés Bohigas  1979
Toccata-Etude voor piano solo
Daan Kortekaas  piano 

Tonio Geugelin  1991
The Loop voor viool en piano
Merel Vercammen  viool
Tobias Borsboom  piano

Michael Essl  1991
Turning spindle voor viool, cello en piano
Brackman Trio:
Tim Brackman  viool
Jonathan van IJzerlooij  cello
Anne Brackman  piano

JuRy

Willem Jeths  voorzitter
Caroline Ansink
Paul Janssen
Bas Pollard
Reinild Mees

Conservatorio Giuseppe Verdi (Milaan 1898), met de 9-jarige Alba Rosa  

(zesde van links vooraan)
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De Nederlandse componist César Lüttger 
(1991) werd geboren in Amsterdam. Hij 

studeert compositie aan 
het Conservatorium van 
Amsterdam (3e jaar 
Bachelor) bij Willem Jeths. 
Hij schreef o.a. een trio 
voor trompet, fluit en piano 
en een hobokwartet. Zijn 

compositie Bramen Houer werd onlangs 
uitgevoerd door de Anhaltische Philharmonie 
Dessau tijdens een ‘Tweetfonie’ concert op 
Twitter. 

De Italiaanse componist Francesco Ciurlo 
(1987) werd geboren in Milaan. Al op jonge 

leeftijd speelde hij piano 
en nam hij compositieles-
sen bij  Giorgio Colombo 
Taccale aan de Scuola 
Musicale di Milano. Sinds 
2013 studeert hij composi-
tie aan het Giuseppe Verdi  

Conservatorio te Milaan bij Gabriele Manca. 
In 2014 won hij de Assami Compositieprijs. In 
2012 was hij al afgestudeerd in de klinische 
psychologie op een these over de verhoudin-
gen tussen verwachtingspatronen en de 
emotionele betekenis van muziek.

De Nederlands-Japanse componist Kent 
Moussault (1993) werd geboren in  

Amsterdam. Al in  
2010 werd zijn eerste 
compositie, geschreven 
voor het notepad-project, 
uitgevoerd door 
Asko|Schönberg in  
Het Concertgebouw.  

In 2011 begon hij aan de vooropleidingen 
Orkestdirectie van het Koninklijk  
Conservatorium Den Haag en Compositie  
van het Conservatorium van Amsterdam.  
Hij studeert nu orkestdirectie bij Jac van 
Steen, Kenneth Montgomery en Alex 
Schillings en compositie bij Wim Henderickx, 
Joël Bons, Bart Visman en Willem Jeths. In 
2013 won hij de 3e  prijs voor compositie op 
het Prinses Christina Concours. Hij is dirigent 
van het orkest van het Stedelijk Gymnasium 
in Haarlem en richtte in Tokio het Infinity 
New World Orchestra op.

De Nederlandse componiste Mathilde 
Wantenaar (1993) werd geboren in Amster-

dam. Op 9-jarige leeftijd 
begon zij met pianolessen, 
later met viool-, celloles-
sen. Op dit moment 
studeert zij compositie aan 
het Conservatorium van 
Amsterdam bij Willem Jeths 

en Wim Henderickx. Vorig jaar won zij de 
Donemus aanmoedigingsprijs voor vrouwe-
lijke componisten voor een compositievoor-
stel voor de ongewone bezetting van piano, 
bandoneon, besklarinet, altviool, cello en 
contrabas. Dit jaar componeerde zij in 
opdracht van De Nederlandse Opera een lied 
voor de kinderen van IJburg, in kader van het 
project BOOM! Amsterdam is een opera. Met 
haar eigen band Leeuwenhart speelde zij 
onlangs op het grote podium van Oerol. 

De Spaanse componist Iván Caramés Bohigas 
(1979) werd geboren in Valladolid.  

De middelbare school 
doorliep hij in Madrid. 
Tussen 2009 en 2013  
nam hij privélessen cello, 
compositie en muziek-
theorie. In 2010 behaalde 
hij zijn Bachelor voor 

compositie cum laude aan de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht. In 2012 behaalde 
hij zijn Master als Performer-Composer aan 
het California Institute of the Arts (CalArts)  
in Los Angeles (USA). In seizoen 2013-14 was 
hij composer in residence op de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht. Hij won diverse 
prijzen, o.a. in Australië, Korea, de Verenigde 
Staten, Schotland en Frankrijk.

De Duitse componist Tonio Geugelin (1991) 
kreeg vanaf zijn 5e vioolles. Hij won verschil-

lende eerste prijzen, 
waaronder de ‘Markgräfler 
Kulturpreis’. Hij maakte 
tournees met kamermu-
ziekensembles door heel 
Duitsland, ook als concert-
meester of solist bij 

verschillende internationale jeugdorkesten. 
In 2013 studeerde hij af aan de Musikhoch-
schule in Mannheim na zijn vioolstudie bij 
Prof. Marco Rizzi. Sedertdien studeert hij  
jazz en pop aan het Artez Conservatorium in 
Arnhem. In 2012 won hij met zijn compositie 
Orient Express de 2e prijs van de internatio-
nale Crossover Composition Award en in 2013 
de 1e prijs in de Composer Slam in Stuttgart. 

De Duitse componist Michael Essl (1991) 
werd geboren in Stuttgart. Als kind doorliep 

hij de Domschool van 
Lübeck. Tijdens zijn 
gymnasiumtijd had hij 
pianoles. Vanaf 2010 
studeerde hij jazzpiano  
aan de Musikhochschule 
Stuttgart en tevens 

compositie aan de Landesakademie mvOch-
senhausen. In 2013 schreef hij filmmuziek 
voor de Amerikaanse documentaire Cruisin’ 
with Kenny en won hij de Joseph Dorfman 
compositieprijs. Hij is tevens keyboarder van 
de band Vitali Ehret.

DE FINALISTEN



28 29

Het Brackman Trio bestaande uit Tim 
Brackman (viool), Jonathan van IJzerlooij 
(cello) en Anne Brackman (piano) begonnen 
in 2009 als pianotrio voor het eerst samen te 
spelen tijdens de ensembleweekends en 
concerten georganiseerd door de Academie 
Muzikaal Talent, waar zij alle drie hun 
muzikale opleiding volgden. Het samenspe-
len en samen op zoek gaan naar ‘de ideale 
uitvoering’ stimuleerde hen om als trio 
masterclasses, cursussen en lessen te volgen. 
Als trio namen zij deel aan het Peter de Grote 
Festival, het Stift Festival, het Zuiderzilt 
Festival en het Orlando Festival. Daarnaast 
volgden ze lessen bij Liza Ferschtman, Peter 
Brunt en prof. Avedis Kouyoumdjian aan het 
Joseph Haydn Institut für Kammermusik und 
Spezialensembles in Wenen (2014). In 2010 
kreeg het Brackman Trio een tweede prijs en 
de Ensemble Aanmoedigingsprijs op het 
Prinses Christina Concours in de Philharmo-
nie te Haarlem. In 2011 won het Brackman 
Trio zowel de juryprijs als de publieksprijs bij 
het Entrée Kamermuziek Concours in de 
Kleine Zaal van het Concertgebouw te 
Amsterdam. In oktober 2011 maakte het 
Brackman Trio op uitnodiging van de 
Nederlandse ambassade een succesvolle 
tournee door Zwitserland. Begin 2011 heeft 
het Brackman Trio een cd uitgebracht met 
werken van Glinka, Dvorák en Rachmaninoff. 
In 2012 verscheen hun tweede cd, met trio’s 
van Beethoven, Bernstein en Smetana. Naast 
hun optredens met het Brackman Trio zijn 
Anne, Tim en Jonathan ook regelmatig als 
solist te horen en spelen zij in gerenommeer-
de orkesten en ensembles.

Merel Vercammen (viool) studeerde bij Eeva 
Koskinen aan het Utrechts Conservatorium. 
Na het behalen van haar Bachelor of Music 
aan het Royal College of Music in Londen in 
2012 behaalde ze in 2014 haar Master of 
Performance aan het zelfde instituut met 
hoogste onderscheiding. Ze vervolgt haar 
studie aan de Fondazione Musicale Santa 
Cecilia in Portogruaro (I) bij prof. Ilya Grubert. 
Merel won o.a. prijzen bij het Prinses 
Christina Concours en het Nationaal Con-
cours van de SJMN. Ze gaf concerten in 
Europa, in Zuid-Amerika en in Noord-Afrika, 
met als hoogtepunt een optreden in de 
Londense Wigmore Hall in juli 2013. In 
Nederland speelde ze in o.a. Het Koninklijk 
Concertgebouw, De Doelen en Vredenburg 
Leeuwenbergh, en soleerde o.a. met het 
orkest van het Utrechts Conservatorium in 
Otto Kettings vioolconcert Capriccio. Merel 
Vercammen nam deel aan het Peter de Grote 
Festival in Groningen, de International 
Masterclass Apeldoorn en festivals in 
Frankrijk en Engeland. In Londen maakte ze 
deel uit van diverse kamermuziekformaties, 
waarmee zij o.a. op het St. Stephen’s Festival 
en in St. Mary’s Church in Aylesbury speelde. 
Als lid van het RCM Symphony Orchestra 
speelde Merel o.a. onder de baton van 
Bernard Haitink. Met twee andere jonge 
Nederlandse musici vormt zij ensemble 
trio42 – een unieke combinatie van viool, 
harp en saxofoon – waarmee ze onder meer 
te gast was op de Zeister Muziekdagen, de 
NJO Muziekzomer, het Grachtenfestival, 
Festival Classique en het Kuhmo Music 
Festival in Finland. Daarnaast startte Merel 
samen met Maria Milstein, Dana Zemtsov en 
Ketevan Roinishvili het Mirovia Quartet, dat 

in juni 2014 op het Kamermuziekfestival van 
Janine Jansen zijn debuut maakte, en een 
bijdrage leverde aan de CD Memento van 
harpist Remy van Kesteren. 

Tobias Borsboom (piano) studeerde aan de 
Jong talent afdeling van het Utrechts 
Conservatorium bij Paolo Giacometti, daarna 
aan het Conservatorium van Amsterdam bij 
Jan Wijn, alwaar hij in 2011 zijn Bachelor en  
in 2013 zijn Master behaalde. Tobias was 
succesvol bij het Concertgebouw Entree 
Kamermuziek Concours (2006), het Prinses 
Christina Concours, de YPF Competition 
(2007 en 2010), het Grachtenfestival 
Conservatorium Concours (2012) en de  
Grand Dominique (2012). Hij won de 3e prijs 
tijdens de finale van de YPF Competition 
(2010) met Rachmaninov’s Pianoconcert nr. 2 
en het Noord Nederlands Orkest onder 
leiding van Michel Tabachnik. Ook won hij de 
prijs voor de beste vertolking van een 
Nederlandse compositie. Tobias is sinds  
2012 als class accompanist verbonden aan 
The International Holland Music Sessions 
(TIHMS), waarmee hij in samenwerking  
met violisten en cellisten concerten in 
binnen- en buitenland geeft. Met violist Piotr 
Jasiurkowski speelde hij de Masters on Tour 
(2013-2014) van de TIHMS. In 2013 werd 
Tobias zowel als solist, als met violist Piotr 
Jasiurkowski uitverkozen als finalist van de 
Dutch Classical Talent Tour & Award. In 
samenwerking met Artmotion organiseerde 
Tobias in 2012 ‘La Route du Piano’, een 
pianomarathon in Nijmeegse woonkamers, 
en vanaf 2013 ‘De Pianistenveiling’, een 
concertveiling voor het goede doel, waarin 
huisconcerten worden geveild. 

Daan Kortekaas (piano) kreeg op 7-jarige 
leeftijd zijn eerste pianolessen van Lilian 
Lotichius. Op 12-jarige leeftijd soleerde hij in 
het 1e deel van Mozarts Pianoconcert KV 459 
met het Jeugdorkest Amsterdam-Noord, 
onder leiding van Bas Pollard. Met dit orkest 
gaf hij concerten in Gent en Brussel, en in de 
Kleine Zaal van Het Concertgebouw in 
Amsterdam. Na zijn middelbare school begon 
Daan in 2004 aan de studie Natuur- en 
Sterrenkunde aan de Universiteit van 
Amsterdam. Twee jaar later besloot hij deze 
studie te combineren met de conservatorium-
opleiding piano en werd hij in 2006 toegela-
ten tot het Conservatorium van Amsterdam. 
De Bachelors van zowel zijn natuurkundestu-
die als zijn pianostudie behaalde Daan in 
2012. Hierna vervolgde hij zijn Master voor 
piano bij Marcel Baudet, met als specialisatie 
Orkestspel. Al tijdens zijn studie remplaceer-
de Daan bij meerdere orkesten, waaronder 
het Radio Filharmonisch Orkest, het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest, het Nederlands 
Philharmonisch Orkest en het Nederlands 
Kamerorkest. In 2014 behaalde hij zijn 
Master. Tijdens zijn studie kreeg hij master-
classes van onder andere Jan Wijn, Mila 
Baslawskaja, David Kuyken en Frank Peters. 
Naast het werk als orkesttoetsenist bij 
verschillende orkesten is Daan actief in de 
kamermuziek als lid van Ensemble CCC (fluit, 
hobo, klarinet, fagot, hoorn en piano).

DE UITVOERENDEN
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De Nederlandse componist Willem Jeths 
(1959) kreeg al op jonge leeftijd pianoles en 
lessen muziektheorie op de Amersfoortse 
Muziekschool. Hij studeerde schoolmuziek 
aan het Conservatorium van Amsterdam, 
daarna compositie aan het Utrechts Conser-
vatorium bij Hans Kox en Tristan Keuris. 
Naast zijn compositiestudie studeerde hij 
muziekwetenschap aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij studeerde af met een 
doctoraalscriptie over de componiste 
Elisabeth Kuyper (1877-1953), die later werd 
gepubliceerd in het boek Zes vrouwelijke 
componisten. Willem Jeths won de Prijs voor 
Compositie van het Utrechts Conservatorium 
in 1988. Zijn compositie Novelette voor viool 
en piano werd geselecteerd voor de ISCM 
Wereld Muziekdagen in 1990 in Oslo. Tijdens 
het Carl Maria von Weber-Wettbewerb für 
Streichquartettkompositionen in Dresden in 
1991 werd hij onderscheiden met een 
erediploma voor Arcate voor strijkkwartet.  
In 1996 viel hij in de prijzen op het Internatio-
naler Wiener Kompositionswettbewerb voor 
zijn vioolconcert Glenz en zijn Pianoconcert, 
geschreven voor Folke Nauta en het Neder-
lands Studenten Orkest. In 2000 vond er een 
driedaags Willem Jeths Festival plaats in 
Rotterdam. Sinds 2007 is Willem Jeths docent 
compositie aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Tijdens het seizoen 2004-2005 
was hij Composer in Residence bij Het 
Gelders Orkest en Het Brabants Orkest en 
tijdens het seizoen 2006-2007 bij het Orkest 
van het Oosten. In 2008 componeerde hij de 
opera Hôtel de Pékin (libretto Friso Haver-
kamp), waarvan de première plaatsvond ter 
gelegenheid van de opening van het nieuwe 
muziekcentrum in Enschede. Op 28 augustus 
jl. werd Willem Jeths gelauwerd met de 
prestigieuze Amsterdamprijs.

Componiste Caroline Ansink studeerde fluit 
bij Abbie de Quant en compositie bij Joep 
Straesser aan het Utrechts Conservatorium. 
In 1989 behaalde zij de Prijs voor Compositie. 
Caroline Ansink is als fluitiste verbonden aan 
het Clara Schumann Orchester in Keulen en 
als docente aan het Utrechts Conservato-
rium. Caroline Ansink componeert zowel 
kamermuziek als orkest- en koorcomposities. 
Haar werken worden uitgevoerd door o.a. het 
Nederlands Balletorkest, het Nederlands 
Studenten kamerkoor, Abbie de Quant, Jard 
van Nes, Osiris Trio, Brisk, Syrinx saxofoon-
kwartet, Duo Cuypers / Lop. Zij schreef de 
muziek voor de kindervoorstelling Van Aap  
tot Zet met 26 dierengedichtjes van Mensje 
van Keulen, waarvan gedeeltes in het TV- 
programma Klokhuis werden uitgezonden.  
Zij kreeg in 1985 de tweede prijs van DEDOK 
Mannheim voor het strijkkwartet Shades of 
Silence (1984) en in 1989 de eerste prijs 
voor Pyrrhus voor orgel (1988), waarvoor zij 
ook door Cappella Civica te Trieste (1988) 
bekroond werd. Zij ontving de derde prijs van 
de Association of Hungarian Musicians (1989) 
voor haar pianotrio SkopÛs. In 1990 werd haar 
de aanmoedigingsprijs van het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst toegekend voor haar 
composities Night and Day en Zeitenschrunde. 
De Washington International Competition 
(1990) gaf een eervolle vermelding voor Brez-
ze voor strijkkwartet, waarvoor zij in 1992 
ook een prijs ontving van de stad Chard in 
Engeland. In 1992 werd de TV-documentai-
re Ik componeer als mens, gewijd aan het werk 
van Caroline Ansink en Catharina van Rennes, 
door de NOS uitgezonden.

Biografieën overige juryleden: Reinild Mees 
p. 22, Paul Janssen p. 13, Bas Pollard p. 34

17.45 uur Paushuize

‘HAPPY HOUR’  
EN PRIJSUITREIKING 

Prijsuitreiking Alba Rosa Viëtor 
Compositieprijs door Willem Jeths,  
juryvoorzitter

Salonmuziek van Alba Rosa Viëtor en 
tijdgenoten door twee jonge studenten van  
het Conservatorium te Maastricht (Saskia 
Frijns, viool en Dymphy Kiggen, piano)

18.30 uur Paushuize 

ITALIAANS BUFFET
MEET & GREET

Alba Rosa Viëtors 125e geboortejaar wordt 
gevierd in stijl. U kunt dineren in de schitte-
rende Balzaal van het Paushuize, een van de 
oudste monumenten van Utrecht met zijn 
rijke historie. Hebt u een kaartje voor het 
middag- en avondconcert, dan bent u van 
harte welkom voor een drankje en de 
prijsuitreiking van de Alba Rosa Viëtor 
Compositieprijs tussen 17.45 en 18.30 uur.

Daarna kunt u genieten van een heerlijk 
Italiaans buffet voor slechts €20. Bent u in 
het bezit van een passe-partout voor de hele 
dag, dan dineert u zelfs gratis! De catering is 
in handen van Huize Molenaar, de oudste 
cateraar van Utrecht (sinds 1892).

DE JURY

Paushuize, Utrecht
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20.15 uur Geertekerk

AVONDCONCERT
UTRECHTSCH STUDENTEN CONCERT
o.l.v. Bas Pollard

pRogRamma

Alba Rosa Viëtor  1889-1979
Primavera Lombarda  1949
Adagio – molto adagio – presto 

Maurice Ravel  1875-1937
Une Barque sur l’Océan

Alba Rosa Viëtor  1889-1979
Mediolanum  1950
The castle
The cathedral
The stadium

pauze

Sergej Prokofjev  1891-1953
Cinderella, Suite no. 1 op. 107
Introduction
Pas de chat
Quarrel
Fairy Godmother and Fairy Winter
Mazurka
Cinderella goes to the ball
Cinderella’s Waltz
Midnight

Geertekerk, Utrecht
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Het Utrechtsch Studenten Concert (USConcert) werd in 1823 opgericht in 
Utrecht. Aanvankelijk was het orkest een onderdeel van het studenten-
corps van Utrecht, maar sinds 1981 is het USConcert een zelfstandig orkest 
en mag het zich het oudste symfonieorkest van Nederland noemen. Het 
orkest kreeg hier zelfs een eervolle vermelding voor in het Guiness Book  
of Records. Het Utrechtsch Studenten Concert trad op met legendarische 
solisten als Franz Liszt, Camille Saint-Saëns en Clara Schumann, en 
recentelijk onder meer met Emmy Verhey, Sergio Tiempo en Pieter 
Wispelwey. Het USConcert bestaat uit ongeveer tachtig studenten, die 
naast hun studie op hoog niveau muziek maken. Het orkest staat onder 
leiding van dirigent Bas Pollard. Het USConcert speelt regelmatig in de 
grote concertzalen van Nederland, met het Utrechtse Vredenburg als 
thuisbasis. Eén keer per jaar maakt het een tournee door het buitenland. 
Ook begeleidt het orkest de finale van het Internationale Studenten 
Pianoconcours. Ieder lustrum brengt het gezelschap een opera op de 
planken, in het verleden onder andere Leoncavallo’s Pagliacci, Verdi’s 
Falstaff en de rock opera Equilibrio. Vorig jaar maakte het USConcert een 
tournee naar Marokko, met onder meer twee kinderconcerten van Peter en 
de Wolf voor 1500 schoolkinderen – voor veel Marokkaanse kinderen de 
eerste kennismaking met klassieke muziek. Dit jaar bestaat het oudste 
symfonieorkest van Nederland 190 jaar. Om dit te vieren, organiseerde het 
USConcert in het Wagner-jaar 2013 de muziektheaterproductie Rheingold 
op de Rijn, waarin Wagners opera Das Rheingold en de symfonische show 
The Wagner Experience werden uitgevoerd in een binnenvaartschip met 
plaats voor 500 toeschouwers. De productie was onder meer te zien in 
Koblenz, Duisburg, Arnhem, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, en oogstte 
lovende recensies in de internationale pers.

Dirigent Bas Pollard is ruim vijftien jaar artistiek leider van het Utrechtsch 
Studenten Concert en sinds 1997 vaste dirigent. Bas Pollard komt uit een 
muzikaal gezin: zijn vader, Brian Pollard, was jarenlang solofagottist van 
het Koninklijk Concertgebouworkest en zijn moeder was pianiste. Zelf 
studeerde hij hoorn aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. 
Orkestdirectie studeerde hij aan het Koninklijk Conservatorium in  
Den Haag. Naast het USConcert dirigeert Bas Pollard het Crea-orkest  
van de Universiteit van Amsterdam en het Noord-Hollands Jeugd Orkest.  
Ook is hij docent aan het Conservatorium van Amsterdam. Bas Pollard is 
regel-matig assistent-dirigent bij De Nederlandse Opera, het Nederlands 
Philharmonisch Orkest, het Nederlands Kamerorkest en het Radio  
Philharmonisch Orkest.
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