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Beste leden van de Duyschot Nieuwsbrief, 

12 oktober speelt het Apollo Ensemble bij Duyschot met ‘Italië in volle 
bloei’. 
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Italië in volle bloei  
In dit programma worden zowel vroeg barokke werken (17e eeuw) 
gespeeld als de veel bekendere werken van componisten uit de 
hoogbarok (18e eeuw). In de 17e eeuw is er in Italië een geweldige 
ontwikkeling in de instrumentale muziek. De viool , tot die tijd een 
echt volksinstrument, wordt meer ingezet in de hoven en kerken. Voor 
de dulciaan worden zeer virtuoze stukken geschreven. Die 
ontwikkeling zien we terug: Diego Ortiz schrijft variaties over een 
volksmelodie (doulce memoire) waarbij hij de kunst van het versieren 
laat zien (diminuties) en daar vandaan ontwikkelt een vroege vorm 
van sonate (Fontana). De ontwikkeling gaat verder en naast de 
dulciaan komt dan ook de barokfagot tot bloei. De klankkleur en 
mogelijkheden verschillen volkomen van de dulciaan. En zo gaan we 
over van de 17e naar de 18e eeuw. De sonates worden langer en krijgen 
losse, zelfstandige delen. Mooie voorbeelden hiervan zijn de sonates 
van Vivaldi en Veracini. 

De dulciaan 
De dulciaan is een blaasinstrument uit de renaissance. Grote 
exemplaren konden hele lage tonen produceren. De dulciaan is de 
rechtstreekse voorloper van de huidige fagot. 

Het Apollo Ensemble 

David Rabinovich  viool  
Thomas Oltheten  fagot/dulciaan  
Marion Boshuizen  klavecimbel/orgel  

Het Apollo Ensemble is een unieke groep. Het speelt ‘oude muziek’ 
maar is zelf springlevend en weet van ieder programma een waar 
feestje te maken. Het ensemble speelt intieme kamermuziek, zoals in 
dit programma, maar ook in groter formaat, zoals symfonieën van 
Joseph Haydn, Mozart en Schubert of  cantates en passies van Johann 
Sebastian Bach. Hun cd “het hoofd van Haydn”, uitgebracht in 
combinatie met de roman van Theun de Vries werd meteen met 4 
sterren gewaardeerd in NRC en NRC-next. Tevens organiseert het 
Apollo Ensemble ieder jaar een zomercursus in augustus in het 
Karmelklooster Drachten, de Apollo Zomeracademie. Ook is aan het 
ensemble een festival gelieerd: festival Via Musica.  

Een ook nog dit: 
De afgelopen jaren bleek vaak dat de bezoekers de korting van 1 euro 



voor 50+ en CJP-pas aan ons teruggaven. “Stop dat maar in de pot”, 
werd dan gezegd. Daarom gaan we komend seizoen over tot een 
gemeenschappelijke prijs van € 10,- voor alle bezoekers boven 18 jaar. 
Tot 18 jaar blijft de entree gratis.  

 



Abonnement op de hele serie concerten 
Overweeg om een abonnement op de gehele concertserie aan te schaffen. 
Deze kost €45,- en voor 65+ €40. 

Vrienden van het Duyschot-orgel krijgen hierop echter €20 korting!   

De abonnementen behoeft u niet te bestellen maar zijn verkrijgbaar aan de kassa 

van het concert. 

 

Sponsoren van de Duyschot Concerten 
De volgende sponsoren maken de Duyschot Concerten mede mogelijk: 

• Fonds Podium Kunsten 
• De Sitter Bloemen 
• Musica Docet 
• De Groot Optiek 
• Pieter Dijksman, muziekproductie en fotografie 
• Wisse Makelaardij B.V. 
• Rabobank 
• Xebius Digital Printing 

 

Privacyverklaring 
Op 25 mei 2018 werd de nieuwe privacywet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 
In deze wet is voorgeschreven hoe een organisatie om moet gaan met 
persoonsgegevens. 
Over privacy willen we graag helder zijn. Omdat u uzelf heeft  aangemeld als 
ontvanger van onze nieuwsbrief, gaan we er vanuit dat wij uw toestemming 
hebben om uw gegevens voor dat doel bij te houden. Deze gegevens gebruiken 
wij alleen voor onze nieuwsbrief. De gegevens worden nooit aan anderen 
verstrekt.  Mocht u hiertegen op een moment bezwaar hebben of mocht u de 
nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u ons dat altijd melden 
via info@duyschot.nl. 
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