10 jaar

Fanfare for the common man
Treble Concerto (soliste Irene Meurs (trompet))
I dreamed a dream uit Les Miserables
Elisabeth the musical
Soldaat van Oranje

20.00

Welkom door voorzitter rotary Schagen
Burgemeester Marjan van Kampen

20.15

J.S. Bach
Alan Fernie,
arr Lieuwe de Jong
Henri Tomasi

Toccata in d-minor
A Caledonian Journey

Changement

Presentatie programma door
Lonneke Deutekom en Gerben Creutzberg

Schubert
Beethoven
Dvorak
Beckand
Beckand
Schubert
Schubert

Deel 1 uit Forellenkwintet (kwintet)
5 Schotse volksliederen (zang & trio)
Deel 4 uit Dumky trio (trio)
En Famille (trio & contrabas)
Une rose de vous (trio, bas, zang)
Die Forelle (zang & piano)
Deel 4 uit de variaties van het Forellenkwintet
(kwintet)
Mélodies populaires Grèques (zang & trio)
Old american Songbook (zang & kwintet)
At the river (zang & kwintet)
Ching ring chaw (zang & kwintet)

20.45

Ravel
Copland
Copland
Copland

2 delen uit Evocations door concertmeester
Astrid Boekel (saxofoon)

22.00 uur Afsluiting met “We’ll meet again” van Vera Lynn
22.10 uur Einde programma

Bij eventueel ongeschikte weersomstandigheden zal het concert worden verplaatst naar de
Christoforuskerk aan de Gedempte Gracht. Vanaf het slotplein zal men u de weg wijzen.

Een initiatief van Rotary Club Schagen

www.meesterlijkschagen.nl

Slotgrachtconcert
2016

19.30 - 22.10 uur

Voorprogramma
Aaron Copland
Ted Huggens
arr Lieuwe de Jong
arr Johan de Meij
Rogier van Otterloo

28 augustus
Schager Slot

19.30

Ontwerp en opmaak: SdH Vormgeving/Art & Design | Gedrukt door Drukkerij Springeruit
Foto’s : Meesterlijk Schagen | Maarten Koningsberger: Paul Koeleman | Overige foto’s: aangeleverd door artiesten

2016

Programma

Noord Hollands
Jeugd fanfare orkest
onder leiding van
Liewe de Jong

&

The Atlantic Trio
Family

vergeten meesterwerken

Maarten
Koningsberger
bariton

M ed e m o g el i j k g em a a k t d o o r
Hoofdsponsor

Slothotel Igesz

B io g r A F iE ën

10 jaar

Slotgrachtconcert Schagen

The Atlantic trio bestaat uit Bas Verheijden (piano), Janneke van
Prooijen (viool) en Ansfried Plat (cello). Zij worden vanavond aangevuld
met Annemijn den Herder (altviool) en Marijn van Prooijen (contrabas).
Het trio deelt een passie voor het herontdekken van vergeten meesterwerken. In opdracht van Tijl Beckand (‘Tiende van Tijl’) stond The
Atlantic Trio in het middelpunt van een opname-project van de complete
teruggevonden muziek van (opnieuw een vergeten componist) Charles
Beckand, de Luikse overgrootvader van Tijl. Bij deze opnames werkten
zij samen met vele muzikale vrienden, waaronder bariton Maarten
Koningsberger, het Nederlands Blazers Ensemble en musici van het
Radio Filharmonisch Orkest.

Een grote verscheidenheid van stijlen is kenmerkend voor bariton Maarten
Koningsberger. Dat geldt voor zijn opera rollen, maar vooral ook voor zijn recitals,
die bijna vier eeuwen repertoire omvatten. Zijn concertreizen voeren hem naar prestigieuze zalen en festivals over de hele wereld, zo zong hij o.a. in het
Concertgebouw in Amsterdam, maar ook in het Barbican Centre in Londen, de
Baxter Concert Hall in Kaapstad, de Bejing Concert Hall in China, de Staatsoper in
Berlijn en het Theater an der Wien in Wenen. Ook schuwt hij het
experiment niet. Hij heeft een kleine 30 cd's opgenomen
met verschillende componisten (o.a. Purcell, Schubert,
Schumann, Brahms en Mahler) en waar nu ook Jazz
aan toe is gevoegd.

Maarten
Koningsberger

Het Noord Hollands Jeugd Fanfare Orkest is een jeugdorkest dat bestaat uit meer dan 50
enthousiaste jonge muzikanten tussen 12 en 25 jaar. De leden van het orkest komen uit
de gehele provincie Noord Holland. Het doel van dit orkest is om jonge muzikanten te ontwikkelen op het gebied van blaasmuziek in de breedste zin van het woord. Het NHJFO
staat onder leiding van dirigent Lieuwe de Jong, die meerdere orkesten dirigeert.
Vanavond treden 50 leden van het orkest op.

The
Atlantic
trio

Het
Noord Hollands
Jeugd Fanfare
OrkesT

www.meesterlijkschagen.nl

