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Beste liefhebbers van de Duyschot-concerten,
Het seizoen 2021-2022 is alweer ten einde. Het bestuur is enthousiast
bezig met het samenstellen van een programma voor het nieuwe
seizoen 2022-2023.
We hopen dat dit seizoen minder moeizaam zal verlopen dan het
afgelopen seizoen, waarbij we rekening moesten houden met allerlei
beperkende maatregelen.
Er blijkt een algemene tendens te zijn dat er minder bezoekers komen
bij evenementen dan voorheen, nu de beperkende maatregelen weer
zijn opgeheven.
Dat hebben we ook gezien bij de Duyschot-concerten, waar bij de
laatste concerten maar weinig bezoekers zijn komen opdagen.
De Duyschot-concerten bieden u al ruim 35 jaar concerten op
loopafstand. Met de huidige lage opkomst staat deze concertserie
onder druk. Wij hopen dat u ook anderen enthousiast weet te maken
voor deze bijzondere culturele serie midden in ons dorp. Dan kunnen
deze concerten weer onbezorgd worden voortgezet. We verheugen ons
er op u in oktober weer te mogen begroeten!

Uw voorkeur voor het volgende seizoen
Het bestuur is blij met uw aanwezigheid bij onze concerten. Wij
hechten dan ook veel waarde aan uw mening. Laat ons uw antwoord
weten op de volgende vragen:
- Welke muziek heeft uw voorkeur; waar geniet u erg van? Denk
daarbij aan muziekperioden zoals barok, romantiek, maar ook aan
bepaalde instrumenten of componisten.
- Zijn er musici die u graag eens op ons podium zou willen zien/horen?
Denk daarbij wel aan een voor ons te betalen, redelijk honorarium.
U kunt uw antwoord sturen via een mail aan info@duyschot.nl of u
beantwoordt eenvoudigweg deze mail.
Bedankt voor de moeite!

Terugblik op het concert van 23 april 2022: Duo Ebano

Op 23 april werd het Duyschot seizoen 2021 – 2022 afgerond met een
schitterend concert van Duo Ebano. Het afgelopen seizoen was niet
altijd even makkelijk; door coronamaatregelen moesten in enkele
concerten helaas zonder publiek worden gespeeld. Gelukkig konden we
zorgen voor uitstekende videoregistraties. Op onze website
www.duyschot.nl kunt u concerten bekijken via de button ‘video’s’.
Duo Ebano heeft in 2019 al eerder bij ons geconcerteerd. We waren
destijds zo enthousiast dat we Paolo Gorini en Marco Danesi graag
een keer terug vroegen.
Franz Schubert - Sonate ‘Arpeggione’ (gearrangeerd door Paolo
Gorini)
Dit keer openden Duo Ebano met de Arpeggione voor piano en
klarinet van Franz Schubert. De arpeggione is een muziekinstrument
dat men kan beschouwen als een kruising tussen de gitaar en de cello.
Qua vorm gelijkt hij meest op de gitaar en qua speelwijze leunt hij aan
bij de cello. Het instrument is in 1823 ontworpen, volgens de meeste
bronnen door J.G. Staufer. Schubert schreef dit melancholieke werk
voor dit nieuwe instrument, maar de Sonate Arpeggione wordt ook
vertolkt door een combinatie van piano en viool of piano en cello. Nu
dus door piano en klarinet.
We genoten van een perfect samenspel van een levendige vertolking.
Ik genoot van Paolo’s sprankelende pianospel en Marco wist de
expressiemogelijkheden van de klarinet optimaal in te zetten.
Felix Mendelssohn - Keuze uit Lieder ohne Worte
Na Franz Schubert was Felix Mendelssohn aan de beurt met enkele
delen uit zijn Lieder ohne Worte. Deze Lieder zijn eigenlijk
pianostukken waarin de rechterhand een gezongen melodie speelt en
de linkerhand zichzelf begeleidt. De stukken zijn kort en relatief
eenvoudig, zodat ook de amateurs zich aan een groot aantal ervan
kunnen wagen. Lieder ohne Worte werd dus in korte tijd ongekend
populair voor de thuismarkt. Marco vertolkte de melodie van de
rechterhand en Paolo zorgde voor de begeleiding. Perfect samenspel!
Grand Duo Concertante opus 48 van Carl Maria von Weber
Tot slot het Grand Duo Concertante opus 48 van Carl Maria von
Weber. Een virtuoos stuk dat vraagt om virtuoze vertolkers. En die
kregen we……
Wat een ongelooflijk mooi concert voor ons kleine Duyschot podium!

We hopen in de toekomst nog een keer te mogen genieten van dit
buitengewoon begaafde duo en we wensen ze alle succes in hun
nationale en internationale carrière!

Enkele video-fragmenten van dit prachtige concert zijn te zien op
Duyschot.nl.
Klik daar bovenaan de Homepagina op “Video’s”. U ziet dan alle
video-opnames van de Duyschot-concerten overzichtelijk onder elkaar
staan.

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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