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Na het eindejaarconcert op 31 de-
cember met een gezellige ontmoe-

ng tussen luisteraars, musici en 
bestuur, gaan we verder met het 
seizoen 2016-2017. Ook nu presen-
teren twee jonge veelbelovende 

musici hun kunnen op het Duyschot
-podium. Over dit concert leest u 
alles in deze nieuwsbrief.  
Het volgende jaarprogramma is in 
de maak. Hopelijk kunnen we lezers 
van deze nieuwsbrief een plezier 

Gerrieke Verheij (blokfluit en cello)  

en Ilil Danin (klavecimbel)  

spelen werken van Telemann 
en Kuhnau 

Nieuwsbrief  

Inhoud 
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21 januari 2017 
 

Over de uitvoerenden 
 

Toelich ng op het con-
cert van 21 januari 2017 
 

Foto-impressie van het 
concert door Golden  
Circle Ensemble op 30 decem-
ber 2016 
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doen met deze concerten en de  
resterende van dit seizoen. Alleen 
met u, luisteraar, kunnen we zeg-
gen: klassieke muziek léé  in Hen-
drik-Ido-Ambacht... 



 
 

 

Pagina  2 Nieuwsbrief Stichting Duyschot Concerten 

 

 
 

Concertprogramma 
Gerrieke Verheij, blokfluit en cello 

Ilil Danin, klavecimbel 
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Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
Fantasia No. 3, d-klein, TWV 40:4 uit Fantasie per il Flauto senza Basso (1732) 
- Largo 
- Vivace 
- Adagio 
- Allegro 
 
G.P. Telemann 
Sonata per Flauto e cembalo, d-klein, TWV 41:d4 uit Essercizii musici (1739) 
- Affettuoso 
- Presto 
- Grave  
- Allegro 
 
Johann Kuhnau (1660-1722) 
Partie III (suite n. 3), E-groot uit Clavierübung (1689) 
- Praeludium 
- Allemande 
- Courante 
- Sarabande 
- Menuet 
 
G.P. Telemann 
Sonata per il Viola da gamba e cembalo, a-klein, TWV 41:a6 uit Essercizii musici (1739) 
- Largo 
- Allegro 
- Soave  
- Allegro 
 
G.P. Telemann 
Sonata a Flute a bec, Dessus de viole e cembalo, g-klein, TWV 42:g9 uit 6 trios (1718) 
- Soave ma non adagio 
- Vivace 
- Largo 
- Allegro 
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Over de musici 
Zoals veel musici in vroeger jden hee  ook Gerrieke Verheij ‐ van Dam zich 
bekwaamd in het bespelen van meerdere instrumenten. Door het combineren 
van de blokfluit als melodie instrument en de cello in zijn con nuo func e 
hee  Gerrieke een veelzijdige kijk op muziek ontwikkeld.  
In 2013 rondde ze haar Bachelor blokfluit ‘cum laude’ af bij Heiko ter Schegget 
aan het Utrechts Conservatorium. Ze vervolgde haar studie Master blokfluit bij 
Bart Coen aan het Koninklijk Conservatorium te Brussel waar ze in 2015 met 
‘grote onderscheiding’ afstudeerde. Het jaar daarna behaalde ze bij hetzelfde 
ins tuut haar Bachelor diploma met onderscheiding voor barokcello bij Alain 
Gervreau. Ze ontving de Prijs Ingeborg Köberle 2016 voor haar bijzondere pres-
ta es aan het Conservatorium te Brussel.  
Als medeoprichtster van blokfluitconsort ‘The Early Byrds’ richt Gerrieke zich 
met dit consort op de 15e en 16e eeuwse polyfonie, waar zij zich met de cello 
voornamelijk op de hoogbarokke periode richt.  
Naast haar ac viteiten als uitvoerend musicus gee  Gerrieke met veel plezier 
privé- en groepsles aan kinderen en ouderen in haar lesprak jk in Den Haag en 
op de Regenboogschool in Ridderkerk. 
Zie voor contact en concertagenda www.gerriekeverheij.com. 

Vervolg programma 
 
J. Kuhnau 
Sonata n.1 uit Musicalische Vorstellung Einiger Biblischer Historien (1700):  
Il Combattimento tra David e Goliath 

 
G.P. Telemann 
Sonata per Flauto Dolce, Cembalo Obligato e cembalo, Bes-groot, TWV 42:B4 uit Essercizii  
musici (1739)  
- Dolce 
- Vivace 
- Siciliana  
- Vivace  

- Le bravate di Goliath 
- Il tremore degl’Israeliti alla comparsa  del Gi-

gante, e la loro preghiera fatta a Dio 
 

- Il Coraggio di David, ed il di lui ardore di rin-
tuzzar l’orgoglio del nemico spaventevole, col-
la sua confidenza messa nell’ajuto di Dio  

- Il combattere fra l’uno e l’altro e la loro 
contesa (vien tirata la selce colla frombola nel-
la fronte del Gigante, casca Goliath)   

- La fuga de’Filistei, che vengono persequitati 
ed amozzati dag l’Israeliti 

- La gioia degl’Israeliti per la loro Vittoria   
- Il concerto Musico delle Donne in honor di Da-

vide    
- Il Giubilo comune, ed i balli d’allegrezza del 
  Populo    

- Het tarten van Goliath 
- Het beven van de Israëlieten en hun gebed tot 

God bij de aanblik van deze afschrikwekkende 
vijand 

- De moed van David, zijn wens om de trotse 
vermetelheid van de reus te breken en zijn kin-
derlijk vertrouwen in Gods hulp 

- De strijdkreten tussen de één en de ander en 
de strijd zelf, waarbij de steen Goliath’s voor-
hoofd raakt en ervoor zorgt dat hij valt 

- De vlucht van de Filistijnen, waarbij de Isra-
ëlieten hen achtervolgen en doden 

- De vreugde van de Israëlieten over hun over-
winning 

- Het zingen van de vrouwen ter ere van David 
- De algemene vreugde en het vrolijk dansen 

van het volk 
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Toelich ng op het con‐

cert van 21 januari 2017 
In tegenstelling tot het huidige boegbeeld van de 

klassieke muziek, Johann Sebas an Bach, stond jd-

genoot Georg Philipp Telemann jdens zijn leven 

zeer in aanzien. Zo was zijn salaris driemaal zo hoog 

als dat van Bach. Van Spanje tot aan Scandinavië 

reikte zijn roem en het aantal van zijn composi es 

is zo groot dat hij tot ’s werelds meest produc eve 

componisten gerekend wordt, wat niet verwonder-

lijk is met aantallen zoals 1034 kerkcantates en 46 

ze ngen op het Passieverhaal. 

Tijdens zijn jd in Leipzig kwam Telemann in con-

tact met Kuhnau, de toenmalige cantor van de  

Thomaskirche. Tussen deze twee was het niet al jd 

koek en ei, maar dat Kuhnaus muzikale opva ngen 

sporen nagelaten hebben in Telemanns werk is dui-

delijk. In dit programma zijn dan ook verschillende 

werken van deze twee Leipziger componisten opge-

nomen om de invloed van de oudere Kuhnau op de 

jongere Telemann te laten horen.  

Het moment brak aan dat ook Georg Philipp Tele-

mann het jdelijke met het eeuwige moest verwis-

selen: hij overleed op 25 juni 1767 in Hamburg. 250 

jaar later, in 2017, zal zijn dood wereldwijd worden 

herdacht met produc es van zijn leven.  

Voor dit concert is een selec e gemaakt uit de vele 

Ilil Danin werd geboren in Israël waar ze aan de Tel 
Aviv Academy afstudeerde als pianiste en haar Ma-
ster of Music (Summa Cum Laude) ontving bij Prof. 
Emanuel Krasovsky.  
In Milaan specialiseerde ze zich aan het Verdi Con-
servatorium met een Master kamermuziek gericht 
op de klassieke periode, waar ze kennis maakte met 
de fortepiano die ze later in Den Haag studeerde bij 
Bart van Oort. Danin studeerde af met onderschei-
ding als klavecinist aan het Utrechts Conservatorium 
bij Prof. Siebe Henstra.  
Ze won verscheidene prijzen en beurzen jdens 
haar studies en trad op als solist (piano, fortepiano 
en klavecimbel) met verschillende orkesten zoals 
The Milano Chamber Ensemble, Orchestra Hans 
Swarowsky Milano, The Soloists of the Rostov  
Theater en het Gouwe Hart Orkest. 
Sinds 2010 is ze hoofdorganist van de Sint Egbertus-
kerk in Hoek van Holland. Ze begeleidde euritmie 
lessen in de Vrije basisscholen van Oud Beijerland 
en Den Haag en doet dit sinds 2009 in de Vrije 
School Mareland in Leiden.  
Ze geniet van het begeleiden van zangers en koren, 
en speelt regelma g met diverse oude muziek groe-
pen. 



solo- en triowerken die Telemanns oeuvre omvat. 

De afwisseling tussen diepgaande emo es en hu-

moris sche kwinkslagen wordt vertolkt op kopieën 

van authen eke blaas-, strijk- en toetsinstrumen-

ten uit de 18e eeuw. 

Pagina  5 
Nummer 72 

Foto‐impressie van het  
concert van het 
Golden Circle Ensemble 

Telemann (1681-1767) heeft invloed ondervonden 
van Kuhnau (1660-1722). 
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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!  

Het Golden Circle 
Ensemble stond on-
der leiding van  
John Bakker en werd 
begeleid door orga-
nist André de Jager. 
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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. 
Wie interesse heeft, kan contact opnemen via 
info@duyschot.nl 
 

Gerard Verweij 
 
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 


