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Maria & Nathalia Milstein

Autunno Ensemble

Lenneke Ruiten & 
Thom Janssen

Hannes Minnaar

Syrène Saxofoonkwartet

Ensemble Lumaka

EEN SEizoEN voL HoogTEpuNTEN EN vERRASSiNgEN

Met onder anderen een prijswinnares, een meesterpianist, een ka-
merorkest en een nazit.

Dit jaar bestaat onze serie uit 4 concerten in de kerk in Hall en 
één concert in de Oude of Pancratiuskerk in Brummen. Voor het 
afsluitende Concert Culinair hebben we een nieuwe locatie 
gevonden: de Bronckhorsthoeve in Brummen.

De violiste Maria Milstein heeft in 2017 de Nederlandse Muziek-
prijs gewonnen, de hoogste onderscheiding die door het 
ministerie van OCW aan een musicus, werkzaam in de klassieke 
muziek, wordt uitgereikt. Nu opent ze bij ons het seizoen met 
haar al even begaafde zus Nathalia Milstein op piano.
Het Autunno Ensemble, een amateur strijkorkest van zeer hoog 
niveau, heeft al vaker opgetreden in Brummen, toen onder 
auspiciën van de Lyons-club. Vanwege de grootte van het orkest, 
24 man, wijken wij uit naar de Oude of Pancratiuskerk in 
Brummen. Daar is dan ook genoeg ruimte voor de solist die met 
het orkest optreedt: de celliste Maya Fridman.

In januari komt de sopraan Lenneke Ruiten naar de kerk in Hall, 
met aan de vleugel haar begeleider Thom Janssen. Zij viert 
triomfen in de grote Europese operahuizen, maar is ook een
veelgevraagd liedkunstenares. In het seizoen 2013-2014 trad zij al 
eens op in onze Kamermuziekserie.

Een grote verassing was het toen Hannes Minnaar ons benaderde 
voor een solorecital, als voorbereiding voor zijn optreden in de 
serie Meesterpianisten in het Concertgebouw in Amsterdam. In 
februari heeft hij ruimte gevonden in zijn inmiddels drukke 
speelschema om in de intieme sfeer van de kerk in Hall zijn 
programma uit te proberen.

Blazers heeft u in dit seizoen nog niet gehoord. 
Het Syrene Saxofoon Kwartet gaat dat in maart dubbel en dwars 
goed maken.

Tenslotte in mei het Concert Culinair, wederom in de vorm van 
een High Tea, maar nu in de Bronckhorst Hoeve in Brummen. 
Het concert wordt omlijst door het optreden van het Lumaka 
Ensemble, dit keer bestaande uit fluit, altviool en harp. 
Het ensemble heeft zich gespecialiseerd in muziek uit de eerste 
helft van de 20e eeuw.

Met het om organisatorische redenen afschaffen van een pauze 
met koffie of thee missen heel wat bezoekers een moment van 
gezellig samenzijn. Wij hebben de buurvrouw van de kerk, 
Margriet Wartena, bereid gevonden na afloop van het concert 
een nazit te organiseren. In haar huis het Hof te Hall biedt zij 
tegen een bescheiden vergoeding thee, koffie of een glaasje en 
wat te knabbelen. Komt allen!

De werkgroep Kamermuziek van de Culturele Stichting Gemeente 
Brummen bestaat uit:

Diederik Kuenen programmeur tel. nr. 0613601378
Marieke Gitz secretaris kamermuziek@brummencultuur.nl 
Dolf Hofs penningmeester
Hennie Pauw
Bruno van der Werff

Informatie over kaartverkoop: Dolf Hofs, 
toegangskaartenkamermuziek@brummencultuur.nl, 
tel. nr. 0575 562922

zondag 7 oktober 2018 in de Hallse Kerk
aanvang 15.30 uur

Maria & Nathalia Milstein – viool en piano

Het Milstein Duo wordt gevormd door de zussen Maria en Nathalia Milstein. 
Samen brachten zij in 2017 hun eerste CD ‘La Sonate de Vinteuil’ uit 
(Mirare), met daarop werken gebaseerd op Marcel Prousts ‘A la recherche 
du temps perdu’. De opname ontving direct lovende kritieken in binnen- 
en buitenland. Als duo spelen zij in zalen door heel Europa, waaronder het 
Concertgebouw, BOZAR in Brussel, Philharmonie Essen en Teatro Ristori 
in Verona. 

Violiste Maria Milstein (1985) werd geboren in Moskou, maar groeide op 
in Frankrijk. Ze studeerde bij Ilya Grubert in Amsterdam en David Takeno 
in Londen. Zowel haar bachelor- als haar masterdiploma behaalde ze met 
hoogst mogelijke onderscheiding. Van 2011 tot 2014 was ze ‘Artist in 
Residence’ van de Muziekkapel Koningin Elisabeth, waar ze bij Augustin 
Dumay studeerde.
 
In januari 2018 ontving Maria de Nederlandse Muziekprijs, de hoogste 
onderscheiding die door het Fonds Podiumkunsten, namens de minister 
van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, aan jonge getalenteerde musici 
wordt toegekend.

Pianiste Nathalia Milstein (1995) begon op vierjarige leeftijd met piano-
spelen en kreeg les van haar vader Serguei Milstein. In 2009 werd zij 
aangenomen op het Conservatorium van Geneve in de klas van haar 
vader, waar zij in 2012 met onderscheiding haar diploma behaalde. 
Momenteel studeert Nathalia aan de Barenboim-Said Akademie in Berlijn 
bij Nelson Goerner.

Vanaf mei 2015 nam de internationale carrière van Nathalia een vlucht, 
met het winnen van de eerste prijs bij de Dublin International Piano 
Competition. Ze was hiermee de eerste vrouwelijke winnaar sinds de 
oprichting van de Competition. Met het winnen van deze prijs kreeg 
Nathalia de kans om in prestigieuze zalen door heel Europa en Noord-
Amerika recitals te geven, waaronder National Concert Hall in Dublin, 
Carnegie Hall in New York, Wigmore Hall in Londen en Gewandhaus in 
Leipzig.

De debuut solocd van Nathalia met daarop werken van Prokofjev en Ravel 
is in maart 2018 uitgekomen op het label Mirare.

Programma:
Werken van o.a. Ravel, Saint-Saëns en Debussy 

zondag 4 november 2018 in de Oude of Pancratiuskerk 
te Brummen

aanvang 15.30 uur
Autunno Ensemble - strijkorkest & Maya Fridman - cello

Het Autunno Ensemble is een strijkorkest bestaande uit ruim twintig leden. 
Het maakt al meer dan 30 jaar ieder najaar een succesvolle tournee door 
Nederland met veelal jeugdige, zeer talentvolle solisten. 

De geschiedenis van het ensemble gaat terug tot het begin van de jaren 
zestig toen uit het midden van het Utrechts Studenten Orkest zich een 
groep strijkers formeerde die op een zo hoog mogelijk niveau barokmuziek 
wilde spelen. Na een aantal jaren nam Joop van Zon de leiding van dit 
ensemble op zich en werd het aangevuld met musici uit andere steden en 
ging het ensemble verder als het Nederlands Studenten Barok Ensemble, 
later Nederlands Barok Ensemble.

Omdat het repertoire zich geleidelijk had uitgebreid tot muziek voor strijkers 
uit latere periodes werd die naam gewijzigd in Autunno Ensemble. Deze naam 
komt voort uit de werkwijze die het ensemble hanteert: een korte jaarlijkse 
tournee in de herfst voorafgegaan door een aantal repetitieweekenden.

Het Autunno Ensemble stond in de jaren 2005-2015 onder leiding van 
Marien van Staalen, met in mei 2016 nog een benefiet concert in de 
NH kerk Steenbergen op 22 mei en op 29 mei live op radio 4 in het 
programma Spiegelzaal. In najaar 2016 had Hebe de Champeaux de 
leiding. In 2017 was de afscheidstournee van Marien van Staalen.

Ook dit najaar gaan ze natuurlijk weer op tournee door Nederland! Hebe 
de Champeaux dirigeert voor de tweede maal bij Autunno, en 
Maya Fridman soleert op cello.

Programma:
Werken van Wolf, Grieg, Tsjaikovski en Vasks



zondag 13 januari 2019 in de Hallse Kerk
aanvang 15.30 uur

Lenneke Ruiten – sopraan & Thom Janssen - piano

De sopraan Lenneke Ruiten won in 2002 tijdens het Internationaal 
Vocalisten Concours de eerste prijs, de pers- én de publieksprijs. 
De Nederlandse sopraan is te horen in alle belangrijke Mozartrollen (o.a. 
Konstanze, Fiordiligi, Donna Anna, Giunia) in theaters als La Scala (Milaan), 
Salzburger Festspiele, Staatsoper Stuttgart, La Monnaie Brussel, New York 
Mostly Mozart en het Muziektheater. Daarnaast zong zij o.a. Zerbinetta en 
Sophie (Richard Strauss) en het Sluwe Vosje (Janácek). Recentelijk was zij 
te horen als Lucia in Lucia di Lammermoor in Lausanne.
Zij werkt op alle grote podia met dirigenten als Zubin Mehta, 
Marc Minkowski, Emmanuelle Haïm, Jesus Lopez Cobos en John Eliott 
Gardiner. Toekomstige projecten zijn o.a. een tournee met Bach’s 
Weihnachtsoratorium met Les Musicièns du Louvre (Marc Minkowski), 
Nieuwjaarsconcerten met het Noord Nederlands Orkest, Mozarts C-moll 
mis met het Radio Filharmonisch Orkest, Das Floß der Medusa 
(Amsterdam, DNO),  Weill ‘Sieben Todsünden’ en Schönberg 
‘Pierrot Lunaire’ bij de Opéra du Rhin (Strasbourg) en diverse Liedrecitals 
(o.a. Internationaal Liedfestival Zeist, Concertgebouw).

Volgens tijdschrift Operanews voegde ze ‘glans, een genereuze 
volle toon en verfijnde fraseringen’ toe aan de Don Giovanni in 

Salzburg. Een niet te missen grootheid!

Thom Janssen studeerde piano bij Jaap Spaanderman, Jan Wijn en 
Herman Uhlhorn. Hij specialiseerde zich in liedbegeleiding bij 
Rudolf Jansen, Martin Isepp en Helmut Deutsch. Daarnaast studeerde hij 
aan het Franz-Schubert-Institut in Baden bei Wien, nam deel aan de 
internationale Schubert masterclass van Robert Holl en werd uitgenodigd 
voor een studie aan de Academie Musicale de Villecroze in Zuid-Frankrijk. 
Als begeleider trad hij op tijdens gerenommeerde concoursen als het 
Elisabeth Concours te Brussel, het Mozarteum Wettbewerb in Salzburg en 
het ARD-Wettbewerb te München. Thom is regelmatig te gast op diverse 
festivals en heeft opnames gemaakt voor radio en tv. Hij was als 
hoofdvakdocent piano werkzaam op het Alkmaars Conservatorium, 
momenteel is hij docent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 
Thom zit regelmatig in jury’s van pianoconcoursen als het Steinway-
concours en het Petrov-concours.

Programma:
Werken van o.a. Claude Debussy, Ernest Chausson en Hugo Wolf 
(Mignon-liederen)

zondag 24 februari 2019 
in de Hallse Kerk

aanvang 15.30 uur

Hannes Minnaar - piano

Hannes Minnaar is een van Nederlands meest succesvolle pianisten. Hij 
sloot zijn studie bij Jan Wijn aan het Conservatorium van Amsterdam af 
met een 10 en onderscheiding en volgde daarna lessen bij onder anderen 
Willem Brons, Menahem Pressler en Ferenc Rados. Tegelijkertijd studeerde 
hij orgel bij Jacques van Oortmerssen.
Hannes Minnaar won verschillende internationale prijzen en soleerde bij 
vele orkesten, waaronder het Koninklijk Concertgebouworkest en het 
Nationaal Orkest van België, onder dirigenten als Marin Alsop, Herbert 
Blomstedt, Frans Brüggen, Eliahu Inbal en Edo de Waart. Hij geeft recitals 
in heel Europa en daarbuiten.
 
Ook als kamermusicus is Minnaar actief. Met zijn Van Baerle Trio trad hij in 
de serie ‘Rising Stars’ op in de meest toonaangevende zalen van Europa, 
waaronder de Musikverein (Wenen) en Cité de la Musique (Parijs). Daar-
naast werkte Minnaar samen met musici als Janine Jansen, Isabelle van 
Keulen en Mischa Maisky.
 
Zijn debuut cd werd bekroond met een Edison en was aanleiding voor een 
paginavullend artikel in Gramophone. Hetzelfde blad schreef over de in 
2013 verschenen cd ‘Bach Inspirations’: ‘After Minnaar’s debut disc, this 
makes two hits in a row’. In het najaar van 2016 kwam zijn derde solocd 
uit, geheel in het teken van Gabriel Fauré. Gramophone was ook hier 
lovend over: 

‘Minnaar’s identification with this unique realm of music is complete 
and his deeply felt interpretations shine with clarity and infinite nuance’.

 
In seizoen 2016-17 had Minnaar een eigen ‘Spotlight’ serie in het Concert-
gebouw. Naast zijn optreden in de ZaterdagMatinee, gaf hij een solorecital 
in de kleine zaal, een concert met het Engelse Heath Quartet en een 
concert met het Van Baerle Trio.
In de herfst van 2016 ontving Minnaar bovendien de Nederlandse Muziek-
prijs, de hoogste onderscheiding die door het Fonds Podiumkunsten, 
namens de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, aan jonge 
getalenteerde musici wordt toegekend.
 
In seizoen 2018-19 maakt Minnaar zijn debuut in de serie Meesterpianisten 
in Het Concertgebouw.

Programma: 
J. S. Bach BWV 988: Goldberg variaties

zondag 31 maart 2019 in de Hallse Kerk
aanvang 15.30 uur

Syrène Saxofoonkwartet
Femke IJlstra – sopraansaxofoon; Femke Steketee – 

altsaxofoon; Annelies vrieswijk – 
tenorsaxofoon; Aukelien Kleinpenning – baritonsaxofoon

si·re·ne (de; v; meervoud: sirenen) 
In de Griekse mythologie goddelijke zeenimfen die met hun 

onweerstaanbare gezang de zeelieden naar de kust van hun eiland 
lokten, waar zij op de rotsen te pletter sloegen.

Het Syrène Saxofoonkwartet bestaat uit vier vrouwen die zich vernoemd 
hebben naar de Sirenen uit Homerus’ Odyssee: zeegodinnen die met 
helder gezang zeelieden verlokken. Syrène wil de toehoorder uitnodigen 
met haar muziek en de klassieke saxofoon laten klinken bij een 
uiteenlopend publiek. Het is hun energie, kwaliteit en sterke 
communicatie op het podium, dat hen geliefd maakt bij de luisteraar.

De Syrènes hebben gestudeerd aan de conservatoria van Amsterdam, 
Den Haag en Utrecht, en zijn als eerste blazersgezelschap verwelkomd op 
de prestigieuze Nederlandse Strijkkwartet Academie. Het Syrène Saxo-
foonkwartet heeft alle grote Nederlandse concertpodia en vele 
internationale podia weten te bespelen.

Het motto van Syrène is ‘friszoet & stevig’, een korte uitdrukking om hun 
talenten te formuleren: pittig, met vrouwelijke finesse en zeer begaafd.  
Daarbij zijn de Syrènes het meest in hun element als zij zich bezighouden 
met hun kwartetspel:

‘Mag ik van jou uit de categorie ‘samenspel’: inspiratie, energie, 
een rijke toon en veel plezier?… Kwartet!’

Recensie in Luister magazine (Carine Alders):

‘Haydn’s eerste strijkkwartet uit opus 20 klinkt als een klok, met een rijke 
samenklank waarin de vier saxofonisten elkaars kleur opzoeken en 
uitstekend met elkaar communiceren. 
[…]
Ritmisch swingend met een aangenaam recalcitrante bariton en een 
sopraansax die verkleurd van hobo naar fluit.’

Programma:
Werken van o.a. Alessandro Scarlatti , Jean-Baptiste Singelee, 
Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven , Gabriel Pierné 

zondag 26 mei 2019 De Bronckhorst Hoeve
aanvang 15.00 uur

Concert Culinair met Ensemble Lumaka 
Jana Machalett - fluit; Miriam overlach - 

harp; Martina Forni – altviool

Ensemble Lumaka (fluit, harp en strijktrio) bestaat sinds bijna 15 jaar en 
is op dit moment met eigen producties en concerten één van de meest 
actieve kamermuziekensembles van Nederland. 
Het winnen van o.a. het Internationale Kamermuziekconcours Almere en 
Het Debuut bevestigden al vroeg het hoge niveau van het ensemble. Het 
ensemble speelt in wisselende bezettingen, maar is in zijn kwintet-
bezetting als vast ensemble op dit moment uniek in Nederland. 
De individuele spelers van Ensemble Lumaka zijn daarnaast ook lid van 
verschillende Nederlandse toporkesten en –ensembles, zoals het 
Koninklijk Concertgebouw Orkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest 
en Ensemble Insomnio. 

De muziek 
Passie voor kamermuziek, met als zwaartepunt de muziek van 1900-1945, 
is wat de musici verbindt. De kwintetbezetting van Ensemble Lumaka werd 
in de jaren twintig voor het eerst in het leven geroepen door de Parijse 
harpist Pierre Jamet. Hij gaf diverse componisten opdrachten om nieuw 
werk te schrijven voor deze bezetting. Op zoek naar nieuwe klank- kleuren 
en kleurcombinaties in de kamermuziek kozen de componisten vanaf het 
einde van de 19de eeuw regelmatig voor deze instrumenten in plaats van 
de tot dan toe gebruikelijke bezettingen zoals een pianotrio of een 
strijkkwartet. Het ensemble onderscheidt zich dan ook door zijn 
specialisatie in deze complexe kamermuziek van het begin van de 20ste 
eeuw. 

projecten 
Ensemble Lumaka werkt voor speciale projecten regelmatig samen met 
acteurs, schrijvers, lichtkunstenaars, of andere musici zoals de klarinettist 
en ARD-prijswinnaar Olivier Patey.
In hun concertserie MOnuMENTEN 1920 combineren de ensembleleden 
hun ervaring en enthousiasme voor nieuwe concertvormen met hun grote 
repertoire van muziek uit het inter- bellum. 
Hun productie Visionaire Timbres 1926 kreeg in de Volkskrant een 
vier-sterren recensie. Hun samenspel werd beschreven als ‘voortreffelijk‘. 
Met dit programma is het ensemble volgend seizoen nog verschillende 
keren in het hele land te horen. 

Programma:
Werken van o.a.  Arnold Bax, G.F. Händel, G.Ph. Telemann, John Thomas 
en André Jolivet

ToEgANgSpRIJzEN vooR DE CoNCERTEN

De zondagmiddagconcerten voor het seizoen 2018-2019 zijn:

1 Maria & Nathalia Milstein 07-10-18 aanvang 15.30 uur
2 Autunno Ensemble 04-11-18 aanvang 15.30 uur
3 Lenneke Ruiten & Thom Janssen 13-01-19 aanvang 15.30 uur
4 Hannes Minnaar 24-02-19 aanvang 15.30 uur
5 Syrène Saxofoonkwartet 31-03-19 aanvang 15.30 uur
6 Concert Culinair met Ensemble Lumaka 
 (fluit, viool, harp) en High Tea 26-05-19 aanvang 15.00 uur
  
Concert 1, 3, 4 en 5 worden uitgevoerd in de Hallse Kerk, 
Dorpsstraat 57, Hall.
Concert 2 vindt plaats in de Oude of Pancratiuskerk, 
Kerkstraat 17, 6971 AE Brummen 
Concert 6  wordt uitgevoerd op De Bronckhorst Hoeve, 
Bronkhorsterweg 1-3, 6971 JA Brummen. 
  
Voor alle concerten kunt u vanaf 1 juli 2018 toegangskaarten of een 
abonnement kopen via de website www.brummencultuur.nl  (tot 24 uur 
voor aanvang van het concert). Op de homepage vindt u linksonder de 
knop “Toegangskaarten Kamermuziek”. 
Voor hulp bij het bestellen kunt u contact opnemen met Dolf Hofs, 
toegangskaartenkamermuziek@brummencultuur.nl, tel.: 0575 - 56 29 22. 
Toegangskaarten kunt u ook een half uur voor het concert aan de kassa 
in de kerk kopen. 

Toegangsprijzen: 
Concert 1 t/m 5: € 18,50
Concert Culinair (nr. 6): € 40,00
Abonnement A (concert 1 t/m 5):  € 80,00.
Abonnement B (alle 6 concerten): € 115,00.
Voor abonnementhouders reserveren wij tot 10 minuten vóór aanvang van 
het concert  plaatsen in de kerk. 

Voor kinderen geldt een aangepast tarief. Toegangskaarten voor kinderen 
zijn uitsluitend telefonisch te bestellen (tot 24 uur voor aanvang van het 
concert!) bij Dolf  Hofs, 
toegangskaartenkamermuziek@brummencultuur.nl, tel.: 0575 - 56 29 22.
Wijzigingen en/of opgave van adressen voor de mailing: 
Marieke Gitz (secretaris), e-mail: kamermuziek@brummencultuur.nl
Voor meer informatie over de concerten kunt u bellen met Diederik Kue-
nen (programmeur), tel. 0313 438098. De hier opgenomen programma-
informatie is onder voorbehoud van wijziging door de uitvoerende musici.

Wij danken de volgende personen en instellingen voor hun bijdrage aan 
de totstandkoming van deze concertserie:

De heer Borgardijn, Naarden
Culturele Stichting Gemeente Brummen
Drukkerij Van Hierden, Eerbeek
De Bronckhorst Hoeve, Brummen
Bloemisterij ’t Bloemenhuys, Eerbeek

 vooR MEER iNFoRMATiE ziE www.BRuMMENCuLTuuR.NL.


