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Zaterdag 19 maart 2016 
16.00 uur  
Herv. Dorpskerk, Kerkplein 13  
3342 BJ Hendrik-Ido-Ambacht 
€ 10,00  CJP en 65+:  € 9,00. 
Tot 18 jaar gratis toegang.  

maart 2016 
Nummer 66 

In deze nieuwsbrief de informa e 
over het concert van Il Canto di  
Rame. Hier de tekst waarmee dit 
gezelschap hun programma om-
schrij . 

The Fairy Queen	
Een ontroerende muzikale vertel-
ling,	
“When in striving to hide, he reveals 
all hid Flame,	

Il Canto di Rame vertelt muzikaal sprookje:  
The Fairy Queen 

Nieuwsbrief  

 
Inhoud 

Programma concert 19 maart 
2016 
Il Canto dir Rame stelt zich voor 
Foto‐impressie concert van Bel‐
der en Baudet 
Volgend concert: Red Rose Four 

And our Eyes tell each other, 
what neither dares name.”	
waarbij ‘Il Canto di Rame’ zich 
hee  laten betoveren door 
Henry Purcell’s sprookjesach ‐
ge opera ‘The Fairy Queen’ en	
“Mine ear is much enamour'd of 
thy note	
So is mine eye enthralled to thy 
shape”	
zich hee  laten inspireren door 
de lyrische sonne en van Willi‐
am Shakespeare uit ‘de Midzo‐
mernachtsdroom’ en	
“All days are nights to see  ll I 
see thee, 
(vervolg pag. 3)	
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Concertprogramma 
 

Il Canto di Rame 
 

Elske te Lindert-sopraan 
Daniëlle Egberts-trompet 

Marije Toenink-cello 
Līga Vilmane-klavecimbel en orgel 

Jeanne Dane-voordracht 

 
Air (H. Purcell) 
 
Sing, sing while we trip it (H. Purcell) 
 
If Music be the food of love (H.Purcell) 
 
Allegro uit Suite in D groot voor trompet en klavecimbel (G.Fr.Handel) 
 
Jenny/Henry  (Thomas Arne) 
 
Menuet I en II uit “Fireworks music” (G.Fr. Handel) 
 
Sweeter than roses  (H.Purcell) 
 
Concerto in C groot voor cello en klavecimbel (G.Fr.Handel) 
 
Trumpet Song  (Daniel Purcell) 
 
If love’s a sweet passion (H. Purcell) 
 
Menuet in g klein uit “Watermusic” (G.Fr.Handel) 
 
Shall I weep or shall I sing? (H. Purcell) 
 
The plaint (H. Purcell) 
 
Theatre tune (John Blow) 
 
How great is the pleasure (H. Purcell) 
 
Eternal source of light divine (G.Fr.Handel) 
 
Air in F uit “Watermusic” (G.Fr.Handel) 
 
Sound the trumpet (H.Purcell) 
 
Dance for the haymakers (H. Purcell) 
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And nights bright days when dreams do show thee me.”	
zich hee  laten raken door alles,	
“And when we love, they tyrants grow, glorying in our overthrow, when we weep, and singing	
weep, to see that men no faith can keep.”	
alles,	
‘He's gone, he's gone, his loss deplore;	
And I shall never see him more.’	
en dan ook alles,	
‘How great is the pleasure, how sweet the delight, when kind love and music together unite!’	
wat met liefde te maken hee . 
 
Hoe dit allemaal tot klinken wordt gebracht valt op 19 maart in de Dorpskerk van Hendrik-Ido-Ambacht te zien en 
te horen.  

 
 

Il Canto di Rame stelt zich voor 
 
Vier getalenteerde musici die elkaar hebben 
gevonden in hun passie voor muziek.  
Op verfrissende wijze brengen zij de jdsgeest 
en leefwereld van componisten en hun com-
posi es tot leven. 
De verschillende achtergronden en enorme 
crea eve click zijn de basis van hun vernieu-
wende concertprogramma’s. 
Il Canto di Rame is voortdurend op zoek naar 
grenzen en nieuwe mogelijkheden wat resul-
teert in eigenzinnige bewerkingen, experimen-
ten met instrumentcombina es en onderzoek 
naar diverse muziekstromingen.  
Deze diversiteit en crea viteit hebben zij tot 
hun ijkmerk gemaakt.’Il Canto di Rame’ staat 
garant voor een bijzondere dynamische  
concertervaring. 
 
Dit voorjaar zal Il Canto di Rame het bijzonde-
re project ‘NedNieuw’ voltooien door een CD 
uit te brengen met geheel nieuw Nederlands 
werk. ‘NedNieuw’ is een tweejarige queeste 
waarbij ‘Il Canto di Rame’ Nederlandse com-
ponisten hee  gevraagd nieuw werk te 
schrijven voor dit ensemble. 
De opdracht had slechts één voorwaarde; de tekstuele inhoud moest centraal staan, zoals dat gebruikelijk was in de 

jd dat de meeste composi es, voor de samenstelling van soortgelijke ensembles, geschreven werden. 
Met deze opdracht hebben de musici en hun componisten een interessante link gelegd tussen hedendaagse muziek 
en oude muzikale waarden. 
 
De oude muzikale waarden zoals hierboven genoemd zijn terug te horen in Il Canto’s ‘Fairy Queen’, een ontroerend 
barokprogramma met teksten van William Shakespeare. 
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Beeld‐impressie van het concert door Pieter‐Jan Belder 
en Rémy Baudet 

Op 27 februari werden composi es van Wolfgang Amadeus Mo-
zart ten gehore gebracht door Pieter-Jan Belder en Rémy Baudet: 
rasmusici die het ademloos luisterende publiek tot aan het eind 
wisten te boeien. 
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De Duyschot Concerten worden mede 
mogelijk gemaakt door 
 

Heren‐ en dameskapsalon Pons 
Dorpsstraat 152a, 3342 BE H.I. Ambacht 
078-6813131 
info@kapsalonpons.nl 
www.kapsalonpons.nl 
 
Rijwielhandel W. Oosthoek B.V. 
Dorpsstraat 55, 3342 BB Hendrik-Ido-
Ambacht 
078 – 6812239 
 
Uilhoorn & Fritse Advocaten 
Toulonselaan 1, 3311 LT Dordrecht 
Tel.: 078-6392060 
info@uilhoorn-fritse.nl  
www.uilhoorn-fritse.nl 
 
Wisse Makelaardij B.V. 
De Schoof 82, 3341 EB Hendrik-Ido-
Ambacht 
Tel. 078-6840292 
info@wisse.nl 
www.wisse.nl 
 
Notariskantoor mr E.J. van Leusden 
Burgemeester de Bruïnelaan 5  
3331 AB Zwijndrecht 
Tel:  +31(0)78 6121355  
Fax: +31(0)78 6121991  
Email:  notaris@vanleusden.nl  
Web:    www.vanleusden.nl  
 
“Christelijke Boek‐ en Muziekhandel  
de Kandelaar” 
Sint Jorisstraat 10,  
2981 GA Ridderkerk. 
0180-423698 
winkel@de-kandelaar.nl 
www.de-kandelaar.nl 
 
Señor Herenkapsalon 
Kerkstraat 50,  
2951 GK Alblasserdam 
078 – 6913700 
 
Wij brengen deze sponsoren graag onder 
uw aandacht!  

 

Volgend Duyschot Concert 
16 april 2016 

Blokfluitkwartet Red Rose Four 

Robert de Bree 
Emma Huysser 
Kim Stockx 
Ester van der Veen 
 
Composities van J.P. Sweelinck.  

 

 
Bestuur van de Stichting  
Duyschot Concerten 
 
Peter Taams 
voorzitter en sponsoring 
 
Els van der Vlies, 
secretaris 
 
Jan Visser,  
pr en publiciteit, redacteur van de nieuwsbrief 
 
Kees Bax 
penningmeester 


