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Zaterdag 3 december 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 
 
 

December 2016 
Nummer 70 

Op zaterdag 3 november (16.00 uur) 
treden Olga Paschenko 
(klavecimbel) en Jed Wentz 
(traverso) op in een concert met 
18eeeuwse muziek. Er worden com-
posities uitgevoerd van De  
Boismortier, Duphly, J.S. Bach 
(Sonate in e klein voor fluit en basso 
continuo BWV 1034, en Sonate in b 
klein voor fluit en obligate klavecim-

bel BWV 1030. En ook een bewer-
king door A. Marcello van het Con-
certo voor klavecimbel in D klein, 
BWV 974 van J.S. Bach. 
Wie al vast een beetje wil voorproe-
ven, kan BWV 1030, uitgevoerd 
door Musica ad Rhenum met Jed 
Wentz als fluitist, beluisteren op 
YouTube via deze link.  

Olga Paschenko en Jed Wentz 

Nieuwsbrief  

 
Inhoud 
 
Programma van  
3 december 2016 
 
Over de uitvoerenden 
 
Bestuurslid: wie wil? 
 
Concertimpressie 5 nov . 
 
Een concertimpressie 
schrijven 
 
Komende concerten 
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Muziek uit de 18 eeuw 

https://www.youtube.com/watch?v=QW4ahvPeE1U
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Concertprogramma 
 

Olga Paschenko, klavecimbel 
Jed Wentz, traverso 

 
 

J. B. de Boismortier (1689-1755) 
Sonata in e minor for flute and harpsichord obligato op.91, 4 

Gayement 
Gracieusement 

Gayement 
 

J. Duphly (1715-1789) 
Pieces for harpsichord  

La Forqueray  
Medee  

 
J.S. Bach (1685-1750) 

Sonata in e minor for flute and basso continuo BWV 1034 
Adagio ma non tanto 

Allegro 
Andante 
Allegro 

 
A.Marcello - J.S. Bach 

Concerto for harpsichord in D minor, BWV 974 
Adagio 
Presto 

 
J.S. Bach (1685-1750) 

Sonata in b minor for flute and harpsichord obligato BWV 1030 
Andante 

Largo e dolce 
Presto 
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Olga Paschenko speelt een breed repertoire op verschil-
lende toetsinstrumenten van Bach op orgel en klavecim-
bel tot Beethoven op pianoforte en Ligeti op een mo-
derne piano. Ze verzorgt wereldwijd optredens en won 
prijzen bij muziekcompetities. Hierbij vielen haar gepas-
sioneerde persoonlijkheid gecombineerd met grote vir-
tuositeit, een rijke klankkleur en gevoeligheid voor veel 
muziekstijlen op verschillende toetsinstrumenten. 
Ze werd in 1986 geboren in Moskou en studeerde op de 
beroemde Gnessin Muziekschool in Moskou en het 
Moskous Staats Tchaikovky Conservatorium. Ze studeer-
de af met onderscheiding bij Alexei Lubimov (Forte pia-
no en moderne piano), Alga Martinova (klavecimbel) en 
Alexei Schmitov (orgel), en behaalde haar mastertitel 
klavecimbel en fortepiano cum laude bij Richard Egarr 
op het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam.  
Olga gaf haar eerste pianorecital in New York toen ze  
9 jaar oud was. Op dit moment heeft ze een drukke car-
rière als solist en beoefenaar van kamermuziek in vele 
Europese landen, de VS en Rusland.  
Ze trad als solist op met moderne orkesten en orkesten 
als het Orkest van de 18e Eeuw. Ook nam ze deel aan 
het Festival van Oude Muziek in Utrecht.  
Ze won prijzen zoals tijdens het Festival van Romanti-
sche Muziek in Moskou, Internationale Wedstrijd Musi-
ca Antiqua in Brugge (zowel fortepiano als klavecimbel) 
en nog veel andere. 

Jed Wentz studeerde moderne en historische fluit 
op het Oberlin Conservatorium bij Robert  
Willoughby en Michael Lynn. Hij behaalde zijn Ma-
ster op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 
Zijn doctorsgraad haalde hij aan de Universiteit 
van Leiden. Hij geeft les, houdt lezingen en voert 
18e eeuwse muziek uit. Ook begeleidt hij acteurs 
in de 18de eeuwse theaterstijlen. Samen met Olga 
Paschenko heeft hij een aantal muziekstukken ge-
componeerd om stille films te begeleiden vooral 
die van Wilhelm Murnau. Hij werkt op het Conser-
vatorium van Amsterdam. Hij is adviseur van het 
Festival voor Oude Muziek in Utrecht. 

Olga Paschenko  

Jed Wentz  
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 Opdrachten voor drukwerk geven 
(posters en programma’s) 

 Gastheer of gastvrouw zijn bij de concer-
ten 

 Foto’s maken van de uitvoerende musici 
 Verslagen maken van de ca. 5 vergade-

ringen per jaar 
 Meedenken over de invulling van de pro-

gramma’s  
en zo meer. 

 
Er kan worden overlegd welke taak het meest pas-
send is. 
 
Voorzitter Peter Taams (06 – 2350 3795,    
peter.taams@gmail.com   kan alles vertellen over 
de inhoud van de functie in het Duyschot bestuur.  
Ook als u niet weet of het iets voor u is, raden we u 
aan inlichtingen in te winnen. Wie weet? 

 

Impressie van het  
concert van The Primary 
Sources op 5 november 
Na de tijdperk van de Barok met zijn strenge vorm-
regels, volgde een periode waarin die regels minder 
strak werden gehanteerd. Het gevoel 
(Empfindsamkeit) kreeg een prominente rol. De 
composities werden losser en grilliger. Kristen  
Huebner, bespeelster van de traverso, deed een 
onderzoek naar de composities van Carl Philippe 
Emanuel Bach. De kennis die zij daarmee opdeed, 
heeft ze ingebracht in het ensemble The Primary 
Sources.  
Dat leidt tot een levendige interpretatie van de mu-
ziekstukken van deze componist, Johann Christoph 
Friedrich Bach en ook van Joseph Haydn. Kristen 
vormt met Zdenka Progazkova (altviool), Gerda Ma-
rijs (cello) en Lucie de Saint Vincent (fortepiano) en 
voortreffelijk op elkaar ingespeeld kwartet. Zicht-
baar met veel plezier werden de composities uitge-
voerd. Door de duidelijke onderlinge communicatie 
werd het publiek extra bij de uitvoering betrokken.  
Extra bewondering voor de fortepianiste die al in de 
morgen met haar instrument arriveerde om het de 
gelegenheid te geven zich aan te passen aan de om-
geving. Het stemmen is al een hele klus. Maar tij-
dens het hele concert was zij steeds in afwisselende 
samenstellingen van het ensemble in bedrijf.  
De leden van The Primary Sources gaven aan dat zij 

Bestuurslid: wie wil? 
Dit bericht werd ook in nieuwsbrief 69 geplaatst. 
Wegens de urgentie  die steeds meer voelbaar 
wordt, herhalen we dit bericht. Als de Duyschot 
Concerten moeten blijven doorgaan, dan is verster-
king van het bestuur noodzaak. 
 
Kennismaken met inspirerende musici die vaak een 
landelijke bekendheid genieten, dat kan als be-
stuurslid van de Stichting Duyschot Concerten. Kijk 
maar eens op de foto’s op onze website om een in-
druk te krijgen wie er optraden in de  
Duyschotserie. 
Graag zouden we de muziekliefhebbers in onze re-
gio gunnen dat deze concertserie ook een vervolg 
krijgt in de toekomst. Dat kan alleen als er mensen 
zijn die muziek een warm hart toedragen en bereid 
zijn hieraan tijd te geven. 
Enkele voorbeelden van werkzaamheden die moe-
ten worden gedaan zijn: 
 

 Persberichten maken 
 Correspondentie voeren met musici 
 De nieuwsbrief maken 

mailto:peter.taams@gmail.com
http://duyschot.nl/fotooverzicht/


veel plezier hadden beleefd aan de reacties van het 
publiek en ook aan de mooie ruimte met een 
akoestiek die voortreffelijk is voor dit soort muziek. 
Het publiek liet door een ovatie haar bewondering 
blijken. Ook uit latere nagesprekken werd duidelijk 
dat luisteraars tevreden naar huis keerden. 
 
Jammer was het dat er dit keer weinig bekendheid 
aan dit concert is gegeven. Ook regenbuien lokten 
niet om het huis te verlaten. Maar de ware liefheb-
ber laat zich door dit soort hindernissen natuurlijk 
niet weerhouden.  
Jan Visser 
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Zdenka  
Progazkova  

Lucie de  
Saint Vincent  

The Primary Sources 

Gerda Marijs  

Kristen Huebner 
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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 
 
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 
 
“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 
 
Vino Amore 
Tel: 078-6314102 
M. 06 25134294 
info@vinoamore.nl 
www.vinoamore.nl 
 
Wij brengen deze sponsoren graag onder 
uw aandacht!  

Een concertimpressie 
schrijven 

Elke nieuwsbrief bevat een impressie van het concert 
dat is geweest. Iedereen ervaart muziek op een eigen 
manier. Daarom willen we graag verschillende mensen 
bewegen een impressie te schrijven van een concert uit 
de serie. We willen onze waardering daarvoor tot uiting 
brengen in een gratis toegangskaart ter waarde van  
€ 10,- voor één concert uit de serie.  
Kijk naar de beschrijving van het concert, stel vast of het 

concert uw belangstelling heeft en mail vervolgens naar 

info@duyschot.nl  dat u be-

reid bent een impressie te 

schrijven.  

Bellen kan ook:  

06-4051 2866 

mailto:info@kapsalonpons.nl
http://www.kapsalonpons.nl/
mailto:info@uilhoorn-fritse.nl
http://www.uilhoorn-fritse.nl
mailto:info@wisse.nl
http://www.wisse.nl
mailto:duyschot-pr@xs4all.nl?subject=info@duyschot.nl
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Bestuur van de  
Stichting  
Duyschot Concerten 

 
 
 
Peter Taams, voorzitter 
 
 
Jan Visser,  
pr en publiciteit, redacteur van de nieuwsbrief, 
tijdelijk secretariaat 
 
 
Kees Bezemer, penningmeester 
 
 
Het bestuur heeft enkele vacatures. 
Lees daarover elders in de nieuwsbrief. 
 

Zaterdag 3 december 2016: 16.00 uur 
Olga Paschenko, klavecimbel 
Jed Wentz, traverso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werken van J. B. de Boismortier, J. Duphly en 
J.S. Bach (1685-1750) 
 
Zaterdag 30 december 2016 om 20.00 uur 

Golden Circles (vocaal) Ensemble o.l.v.  
John Bakker 

Na afloop napraten onder het genot van een  
glaasje 

2017 
Zaterdag 21 januari 2017: 16.00 uur 

Gerrieke van Dam, blokfluit 
Ilil Danin, klavecimbel 

 
Zaterdag 25 februari 2017: 16.00 uur 

Gerard Verweij, orgel  
Constance Sannier, fluit 

 
Zaterdag 18 maart 2017: 16.00 uur 

Duo Rosemont: 
Elly van Munster, luit 
Hilde Van Ruymbeke, sopraan 

 
Zaterdag 8 april 2017: 16.00 uur 

La Cicala baroque ensemble: 

Inês d'Avena, blokfluit 

Rebecca Rosen, cello 

Claudio Ribeiro, klavecimbel 

De komende concerten 


