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nov 2020 

Programma  

 
A. Vivaldi (1678-1741) - Concert in D Majeur RV 93 
 
G. Sollima (1962) - Concerto* (verkorte versie) 
 
A. Valente (1565-1580) - Gagliarda Napoletana 
 
O. Avital (1971) - Lonely girl 
 
E. Barbella (1718-1777) - Concert voor mandoline in D Majeur 
 
L. Boccherini (1743-1805) - Fandango, uit: Quintet in D Majeur D.448 
 
A. Avital (1978) - Avi's song 
 
 

Arrangementen: Judith en Tineke Steenbrink 

 

 
 
*Tot stand gekomen met de steun van The Adele and John Gray 
Endowment Fund. 
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Musici 
 
 
Mandoline 
Avi Avital 
 
 
Viool 
Judith Steenbrink 
Dasa Valentova 
 
 
Viola da gamba 
Rodney Prada 
 
 
Contrabas 
Michał Bąk 
 
 
Barokgitaar 
Adrián Rodríguez Van der Spoel 
 
 
Harp, blokfluit 
Emma Huijsser 
 
 
Percussie 
Matteo Rabolini 
 
 
Klavecimbel, orgel 
Tineke Steenbrink 
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Il mondo del mandolino 

Door Judith en Tineke Steenbrink 

 

Het zaallicht wordt misschien gedurende het concert gedimd. 
Daarom zal het wellicht lastig zijn deze toelichting tijdens het 
concert goed te kunnen lezen. U kunt zich nú inlezen of na afloop 
van het concert deze tekst nog inzien.  

 
 
De	comeback	van	de	mandoline	in	de	concertzaal	is	een	feit.	En	de	

belangrijkste	pleitbezorger	is	Avi	Avital,	Israëlisch,	opgegroeid	in	Beër	
Sjeva.	(Volkskrant,	2018)	

 
De mandoline 
Bij het woord ‘mandoline’ ziet u misschien een bluegrassband 
voor zich, ergens in Kentucky. Dat de mandoline eigenlijk een 
instrument is uit de barok, is vandaag de dag minder bekend. 
Een componist als Antonio Vivaldi schreef voor de mandoline. 
En van de hand van Stradivarius zijn twee exemplaren 
overgeleverd. 
De mandoline is altijd van hout en heeft vier keer twee snaren. 
Wanneer je bij een gitaar één snaar zou aanslaan, zijn het er 
bij een mandoline minstens twee tegelijk – identieke snaren 
die op dezelfde toon zijn gestemd. Het effect is dat ze elkaar in 
volume versterken. De stemming is dezelfde als die van een 
viool. 
 
‘De	mandoline	ontwikkelde	zich	in	Italië	in	de	17de	en	18de	eeuw’,	
vertelt	Avital.	‘De	inspiratie	komt	van	de	instrumenten	uit	de	Oriënt,	
die	door	de	handels-	en	kruistochten	in	Europa	terechtkwamen.’		

(Volkskrant,	2018)	
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Avi Avital 
Avitals ouders zijn Joden die in de jaren zestig vanuit Marokko 
naar Israël emigreerden. Daar werd de mandoline hét 
instrument van de kibboetsiem, de nederzettingen die overal 
uit de grond werden gestampt. Doordat de kolonisten overdag 
op het land werkten, bleef voor piano- of vioolonderwijs weinig 
tijd over. Het eenvoudige instrument bleek perfect om de 
gemeenschapszin te bevorderen.  
 
Avital: ‘Toen er in de jaren zestig zoveel Joden uit de Arabische 
landen naar Israël kwamen, kregen de mandolineorkesten 
weer een boost’, zegt Avital. ‘Dit was voor de nieuwkomers de 
manier om aan te haken bij de dominante, Europees 
georiënteerde muziekcultuur.’ 
‘Mijn geluk was dat ik op mijn 23ste pas een echte 
mandolinedocent kreeg. Tot die tijd zei nooit iemand: dit hoort 
niet, dat moet beslist zo. Ik zag geen beperkingen, mijn 
fantasie werd niet afgeremd. Mijn eerste leraar was eigenlijk 
violist, een Rus die bij het conservatorium van Beër Sjeva had 
aangeklopt. Er was geen vacature voor een viooldocent, maar 
de directie zei: we hebben nog een stel mandolines in de 
kelder, wil je geen orkest beginnen? Hij had er nog nooit een 
bespeeld.’ 
 
‘In het hoofd van mijn leraar waren we eigenlijk allemaal 
violisten. Het ene jaar moesten we het Vioolconcert van 
Mendelssohn kunnen spelen, het volgende de Ciaccona van 
Bach. Alleen leerde ik niets te spelen volgens de officiële 
technieken. Het gevolg is dat bijna alle spelers uit Beër Sjeva 
hun plectrum verkeerd vasthouden: we klemmen hem tussen 
de toppen van onze duim, middel- en wijsvingers en slaan de 
snaar diagonaal aan.’ 
 
‘Ik won concoursen, had al mooie concerten in Israël toen ik 
naar Padua ging om bij de grootmeester Ugo Orlandi te 
studeren. De eerste les was confronterend. Hij zuchtte, haalde 
een mandoline met zo’n dikke buik uit de kast en zei: “Zo moet 
je hem vasthouden.” In de eerste lessen heb ik alleen maar de 
toonladder van G gespeeld. Ik dacht: ik doe het zoals hij het 
wil, en wat ik later niet wil gebruiken gooi weer overboord. 
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Later ben ik weer schuin gaan tokkelen. Het voordeel is dat je 
minder weerstand hebt, en dus sneller kunt spelen.’ 
 
Tot slot 
De wereld van de mandoline was het uitgangspunt voor dit 
programma. Tot kort voor deze concerttournee hebben we 
aan het programma gewerkt. De gitarist uit Griekenland kon 
niet komen. Aanpassingen werden tot op het laatste moment 
gedaan. Net als ontmoetingen met Giovanni Sollima, Eric 
Vloeimans en Leszek Możdżer waarbij solisten eigen werk 
meebrengen, brengt ook Avi Avital eigen stukken mee.  Zo 
horen we zijn eigen visie op de wereld van de mandoline. 
Mandoline is nu. 
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Biografieën 
 
Avi Avital 
 

Avi	Avital:	‘De	mandoline	hoort	bij	de	klassieke	muziek’		
(Volkskrant,	2018)	

 
Geboren in Beër Sheva in het zuiden van Israël, begon hij op 
achtjarige leeftijd met het spelen van mandoline. Hij sloot zich 
al snel aan bij het bloeiende jeugdorkest voor mandoline, 
opgericht en geleid door zijn charismatische leraar, de in 
Rusland geboren violist Simcha Nathanson. Later studeerde hij 
af aan de Jerusalem Music Academy en het Conservatorio 
Cesare Pollini in Padua, Italië, waar hij origineel mandoline-
repertoire studeerde bij Ugo Orlandi. Avital, winnaar van de 
prestigieuze Aviv-wedstrijd van Israël in 2007, is de eerste 
mandolinespeler in de geschiedenis van de wedstrijd die zo 
wordt geëerd. Hij speelt op een mandoline gemaakt door de 
Israëlische gitaarbouwer Arik Kerman. 
 
Als eerste mandoline-solist die werd genomineerd voor een 
klassieke Grammy, is Avi Avital een van de belangrijkste 
ambassadeurs van zijn instrument. Gepassioneerd en 
"explosief charismatisch" (New York Times) in live-uitvoeringen, 
is hij een drijvende kracht achter de nieuw leven ingeblazen 
van het mandoline-repertoire. Meer dan 90 hedendaagse 
composities, waarvan 15 concerto's, zijn voor hem geschreven, 
terwijl zijn geïnspireerde nieuwe verbeeldingen van muziek 
voor andere instrumenten de arrangementen omvatten die te 
horen waren op zijn opname Between Worlds uit 2014. 
Gesterkt door zijn aanstekelijke avontuurlijke geest en de 
warme band die hij koestert met zijn publiek, neemt Avital als 
uitdaging om zijn instrument het middelpunt te laten zijn. "Het 
opwindende aan een klassieke mandolinespeler", zegt hij, "is 
dat het een breed veld opent voor creatieve vrijheid. Wanneer 
ik nieuwe stukken in opdracht geef en me met verschillende 
muziekstijlen bezighoud, heb ik het gevoel dat ik nieuwe 
gezichten van dit unieke instrument aan het licht breng en 
ontdek wat daar verborgen is. “ 
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Holland Baroque 
Holland Baroque is een eigenzinnig barokorkest dat zijn 
instrumenten durft te laten zingen, dansen, huilen en lachen. 
Dit alles vanuit traditie, vernieuwing, verrassing en een vleugje 
entertainment. Holland Baroque werkt sinds zijn oprichting in 
2006 samen met vele solisten, componisten, koren en 
theatermakers. 

Ontmoetingen met solisten 
monden regelmatig uit in 
warme vriendschappen en 
ontsluiten nieuwe 
klankwerelden. De soepele 
vermenging van de 
fluweelzachte toon van Eric 
Vloeimans met de cornetto 
liet horen dat barok een 
geluid van nu is. Samen 
met deze trompetfluisteraar 
ontving Holland Baroque 
dan ook een Edison voor het album Carrousel.  

De tournees met pianovirtuoos Leszek Możdżer lieten zien dat 
ook in een barokorkest een partituur voortdurend kan 
veranderen wanneer de componist zich al improviserend 
tussen de musici bevindt. Cellist Giovanni Sollima 
componeerde een aantal stukken voor Holland Baroque. 
Napolitaanser had hij niet kunnen schrijven: wederom een 
eerbetoon aan vroeger en tegelijkertijd zo fris als een hoentje. 
Holland Baroque en Reinbert de Leeuw werden 
boezemvrienden tijdens hun zoektocht naar zijn waarheid 
achter Bachs Matthäus Passion. De documentaire die Cherry 
Duyns daarvan maakte, draaide maandenlang in de 
bioscopen. Bach in de cinema: een unicum. 

 

Oprichters Tineke en Judith Steenbrink zijn als artistiek team 
het kloppend hart van het ensemble. Deze baroktweeling 
bewaakt de klank van het ensemble, maakt eigenzinnige 
programma’s en herschrijft repertoire naar de hand van 
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Holland Baroque. Na jaren van muzikale ontmoetingen is het 
ons glashelder: barok is op vele plekken te vinden. Barok is nu. 

 

Lars Ulrik Mortensen, Hidemi Suzuki, Amandine Beyer, 
Nederlands Kamerkoor, Cappella Amsterdam, Radialsystem, 
Orkater, Marco Ambrosini, Dorothee Mields, Aisslinn Nosky, 
Toshio Hosokawa, Nico Muhly en vele anderen deelden eerder 
het podium met Holland Baroque.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Met dank aan: 
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Vriend worden van Holland Baroque?  

 

Dat kan al vanaf 40 euro per jaar. We kunnen uw steun goed 
gebruiken.   
 
Door vriend of donateur te worden, ondersteunt u niet alleen 
in financiële zin alle prachtige, gedurfde, innovatieve en 
educatieve projecten, maar u steunt ons óók in persoonlijk 
opzicht. Het draagvlak dat u samen met anderen vormt is 
belangrijk voor ons bestaansrecht. 
 
Wij hebben een ANBI-status, hetgeen u fiscaal voordeel kan 
opleveren. 

 

www.hollandbaroque.com 
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Meer Holland Baroque? 

 

Silk Baroque - Holland Baroque met Wu wei (sheng) 

VR 13 nov - Cuijk 

ZA 14 nov - Den Haag 

ZO 15 nov - Haarlem 

WO 18 nov - De Meern 
 
 

Kloosterkerst 

Kerst volgens 17e-eeuwse Nederlandse kloostertraditie 

DO 17 dec - Utrecht 

VR 18 dec - Den Haag 

ZA 19 dec - Beek (Berg en Dal) 

ZO 20 dec - Helmond 

MA 21 dec - Leeuwarden 

DI 22 dec - Nijmegen 

WO 23 dec - St Agatha (Cuijk) 

 

 

Kaarten via hollandbaroque.com  
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Thuis nagenieten? 

 

Webshop 

Bekijk onze cd’s in de webshop.  

www.hollandbaroque.com 

 

Nieuwe albums 

We hebben 2 nieuwe albums opgenomen. Wilt u de eerste zijn 
die de cd thuis ontvangt? Schrijf u vast in via de e-mail:  

info@hollandbaroque.com 

 
Polonoise - De Poolse muziek uit kroegen die Telemann 
verwerkt in zijn concerti laten een edele volksaard vermengen 
met een volks enthousiasme. Het instrumentale 
album‘ Polonoise' is voor nieuwsgierige luisteraars die 
Telemann van een andere kant willen leren kennen. (december 
2020) 
 
Het Noord-Brabantse katholieke muziekleven uit de 17de 
eeuw komt in dit album tot leven. Samen met zangers Julie 
Roset, Deborah Cachet,  Alex Potter, Mirko Ludwig en Dominik 
Wörner klinken geestelijke werken van Benedictus a Sancto 
Josepho, Herman Hollanders, Carl Rosier, Cornelis Verdonck 
en anderen.  (februari 2021) 


