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Beste liefhebbers van de Duyschot-concerten,
Op zaterdag 23 april a.s. hopen wij het Duo Ebano te ontvangen bij de
Duyschot Concerten.
Duo Ebano bestaat uit Marco Danesi (klarinet) en Paolo Gorini
(piano).
Duo Ebano bezocht al eerder de Dorpskerk in Hendrik Ido Ambacht, en wel
op 23 februari 2019. Marco en Paolo vertolkten destijds werk van o.a.
Brahms. Dit keer staat het Arpeggio van Franz Schubert centraal, met
daarnaast delen van de Lieder ohne Worte van Mendelssohn en het Grand
Duo Concertante van Carl Maria von Weber.

Zaterdag 5 februari 16.00 uur
Dorpskerk Hendrik Ido Ambacht
Toegang € 10,- Jongeren t/m 18 jaar gratis

Duo Ebano

Marco Danesi en Paolo Gorini zijn goede vrienden, ze houden echt van alles
wat met muziek te maken heeft: het maken, ernaar luisteren, maar ook

praten en erover nadenken. Ze voelen zich thuis op het gebied van
kamermuziek en zijn actief nieuwsgierig naar het hedendaagse
muzieklandschap. Deze gemeenschappelijke basis is de mijlpaal van Duo
Ebano en de reden voor zijn voortdurende groei en ontwikkeling.
Duo Ebano is geen gewoon klarinet- en pianoduo: nieuwe muziek,
elektronica, avontuurlijke programma's, vermenging van genres bepalen
hun identiteit. Het concept van hun Dutch Classical Talent Tour is het bewijs
van hun bereidheid om het publiek te verrassen en te intrigeren met nieuwe
klankcombinaties, uitgebreide opzet en minder bekende muziek.
Hun album Blackbird (r)evolution, gepubliceerd in januari 2020, omvat een
breed scala aan muziek. Met onverschrokkenheid, risico en nieuwsgierigheid
tonen de twee muzikanten nieuwe muziek en standaardrepertoire, gedurfde
experimenten en hoekstenen van de klarinet- en pianoliteratuur.
Componisten die voor Duo Ebano schreven zijn naast Paolo zelf Luca
Petracca, Bec Plexus, Rodney Sharman, Gerardo Gozzi en Boris Bezemer.
Meer samenwerking zal voortkomen uit het project Nieuwe noten, een ‘Callfor-scores’ georganiseerd door Gracthenfestival, Gaudeamus en November
Music.

Marco Danesi
Programma: Franz Schubert (1797-1828)
Sonata ‘Arpeggione’ (arranged by Paolo
Gorini) I. Allegro moderato II. Adagio II
I.Allegretto Felix Mendelssohn (1809 - 1847)
Selection from Lieder ohne Worten
(arranged by Thea King and Alan Frank)
Carl Maria von Weber (1786 – 1826) Grand
Duo Concertante op. 48 for clarinet and
piano I. Allegro con fuoco II. Andante con
moto III. Rondo (Allegro)

Pablo Gorini

Terugblik laatste concert
Enkele video-fragmenten van dit prachtige orgelconcert door Martien
de Vos en Rik Melissant zijn te zien op Duyschot.nl.
Klik bovenaan de Homepagina op “Video’s”. U ziet dan alle videoopnames van de Duyschot-concerten overzichtelijk onder elkaar
staan.

Overzicht concertseizoen 2021 – 2022
Video-opname, geen “live”concert!
Zaterdag 9 oktober2021 16.00-17.00 uur
Musica Delectatio
V.E. Werkendam
Besloten muziekbeoefening en
video-opname
Zaterdag 6 november 2021
16.00-17.00 uur
Giardino Musicale
Video-opname, geen “live”concert!
Zaterdag 4 december 2021
16.00-17.00 uur
Combattimento
Afgelast
Zaterdag 8 januari 2022
16.00-17.00 uur
Psallite Deo
Zaterdag 5 februari 2022
16.00-17.00 uur
Black Pencil

Zaterdag 5 maart 2022
16.00-17.00 uur
Orgelconcert
Martien de Vos
Rik Melissant
Zaterdag 23 april 2022
16.00-17.00 uur
Duo Ebano
Marco Danesi (klarinet)
Paolo Gorini (piano)

Concert rond religieuze barokmuziek
Voor 9 oktober is er een mooi programma rond
kerkliederen uit de Barok samengesteld. De muziek
die tot klinken wordt gebracht, was bedoeld voor
kerkdiensten, maar werd ook vaak uitgevoerd in de
huiskamers. Werken van o.a. Bach, Goudimel,
Boismortier.
“Oh Nederland”
Een programma rond 17e eeuwse Nederlandse
muziek. Gespeeld worden werken van Nicolaus à
Kempis, Unico van Wassenaer, Sweelinck, maar ook
Mozart, die hier enige tijd heeft verbleven.

Van Leipzig naar Berlijn
De oude muzikale wereld, die in de composities van
vader Bach zijn volmaakte vorm vond, komt in dit
programma samen met de galante klanken van een
nieuwe voorhoede, waaronder Bach’s zoon Carl
Philipp Emmanuel Bach.
Nieuwjaarsconcert
Het programma volgt later.

Black Pencil Best
In dit programma vertolkt het gezelschap muziek uit
de Engelse Renaissance en de vroege Barok. Oude
muziek in een nieuwe benadering. John Dowland,
Thomas Morley, William Byrd, Johann Sebastian
Bach, Antonio Vivaldi.
Twee enthousiaste organisten vertolken gedeeltelijk
vierhandig werken van o.a. Buxtehude, Bach, Mozart.

Een programma rond het Arpeggio van Schubert.
De Sonate voor arpeggione en piano schreef Schubert
in november 1824 in Wenen. Deze sonate is de enige
compositie voor de arpeggione die in wezen een
strijkgitaar was. Het werk wordt gespeeld in een
transcriptie voor piano en klarinet en wordt omringd
door andere muziek uit de 19e eeuw.

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
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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