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Dutch Classical Talent is een talentontwikkelingstraject van achttien maanden voor jonge 
musici die studeren of zijn afgestudeerd aan een van de Nederlandse conservatoria. 
Finalisten doorlopen een intensief coachings- en studieprogramma, en gaan met een 

eigen programma op tour langs twaalf Nederlandse concertzalen. Het traject eindigt met 
een � nale in Hertz in TivoliVredenburg, waarbij een van de laureaten de Dutch Classical 
Talent Award ontvangt. De Award bestaat uit een bedrag van € 10.000,-. Ook wordt een 

Publieksprijs uitgereikt. Deze bestaat uit een concert in Hertz in TivoliVredenburg.

www.dutchclassicaltalent.nl
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Seán Morgan-Rooney, Marion Dumeige, Anton Mecht Spronk, Jose Miñarro Sánchez en Georgi Tsenov



PROGRAMMA
Duo Ebano

Klarinettist Marco 
Danesi en pianist 
Paolo Gorini kennen 
elkaar van het 
Conservatorium in 
Milaan en kwamen 
elkaar later weer tegen 
op het Conservatorium 
van Amsterdam. Ze 
werden goede vrienden 
die ook nog eens 
uitstekend bleken te 
kunnen samenwerken. 
Hun missie: ‘We willen 

de piano en de klarinet bevrijden van het traditionele 
repertoire. We zijn gewoon heel nieuwsgierig, we willen 
het traditionele repertoire absoluut niet kwijt, het is 
onze erfenis, we zijn er als musici vanuit vertrokken. 
Maar tegelijkertijd willen we ons repertoire uitbreiden 
en onszelf prikkelen en pushen om verder te kijken, 
en daarbij helpt het dat we zo van eigentijdse muziek 
houden.’ Dat blijkt bijvoorbeeld uit FZ for Alex. Uit een 
soort potpourri van verschillende van Frank Zappa’s 
werken arrangeerde de Italiaanse componist Andrea 
Chenna een stuk voor de Italiaanse ster-klarinettist 
Alessandro Carbonara. Marco Danesi: ‘Om het wat 
persoonlijker te maken hebben we er nog iets in 
veranderd en wat ideeën van Paolo aan toegevoegd.’

Elisabeth Hetherington
Het DCT-programma 
waarmee Elisabeth 
Hetherington door het 
land trok, gaf ze de 
titel ‘La virtuossisima 
cantatrice’. Het is 
een ode aan de 
zangeressen die 
door de verschillende 
muziekperiodes heen 
het vak verrijkten 
en componisten 
inspireerden. 
Zeventiende-eeuwse 

sterzangeressen als Barbara Strozzi en Francesca 
Caccini, en de twintigste-eeuwse So� a Goebaidoelina 
zijn haar inspiratiebronnen. Elisabeth zingt bij 
voorkeur oude muziek en nieuwe, hedendaagse 
muziek, het liefste naast elkaar. ‘Het � jne is dat je voor 
oude en nieuwe muziek dezelfde stemtechnieken kunt 
gebruiken.’ Dat kan ze fraai illustreren aan de hand 
van het openingswerk van de Russische componist 
So� a Goebaidoelina. Klank is Goebaidoelina’s leidraad, 
naast God, spiritualiteit en mystiek. Elisabeth: ‘Ze 
gebruikt veel stiltes en rusten om de akoestische sfeer 
en klank van zang in een kathedraal op te roepen. In 
de partituur geeft ze de aanwijzing dat je moet zingen 

met ademhalingsgeluiden en ze maakt veel gebruik 
van kwarttonen. Ik moet in dit stuk veel verschillende 
technieken toepassen - het timen van de rusten, het 
enorme bereik, de plotselinge uitbarstingen - daarmee 
kan ik het publiek laten horen: kijk dit is mijn stem.’

Ramon van Engelenhoven
De keus van Ramon 
van Engelenhoven voor 
Maurice Ravels Gaspard 
de la Nuit betekent 
dat hij niet bang is 
voor een stuk dat lang 
werd beschouwd als 
volstrekt onspeelbaar. 
Ravel baseerde zijn 
grillige pianocyclus 
Gaspard de la Nuit
op drie minstens even 
bizarre gedichten uit 
de gelijknamige bundel 

van de negentiende-eeuwse dichter Aloysius Bertrand, 
wiens prozagedichten aanvoelen als even prachtige 
als boosaardige sprookjes. De teksten en karakters 
van de sprookjes� guren inspireerden hem tot extreme 
compositietechnieken. Ramon: ‘Die gedichten zijn zo 
mooi en beeldend geschreven, Ravel vertaalde dat 
naar zijn muziek. Je hoort in Ondine de boze waterfee 
zingen. Ik heb voor dit stuk van Ravel gekozen mede 
omdat het goed past bij de beeldende en vertellende 
muziek die ik wil laten horen.’ Die verbeelding speelt 
ook een rol in Alberto Ginastera’s Danzas Argentinas. 
De Argentijnse componist raakte geïnspireerd door 
de grenzeloze uitgestrektheid van zijn vaderland. Er 
duiken pittige ritmes en melodieën op van de dansen 
en de volksmuziek van Argentijnse indianen en boeren. 

JURY FINALE 2020

Peter Tra voorzitter, hoofd Programma Klassiek 
TivoliVredenburg

Annett Andriesen alt/mezzosopraan

Quirine Viersen cellist 

Georges Mutsaerts directeur Wonderfeel en directeur 
Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog

Yoram Ish-Hurwitz pianist en artistiek leider 
Oranjewoud Festival

Ties Mellema componist en saxofonist

Cécile Gouder de Beauregard Programmeur 
TivoliVredenburg

Ellen Corver pianist

DUO EBANO
Marco Danesi klarinet & Paolo Gorini piano

Claude Debussy 1862 - 1918
Des pas sur la neige, uit: Préludes I (1909/10)Des pas sur la neige, uit: Préludes I (1909/10)Des pas sur la neige

in een bewerking door Paolo Gorini

Frank Zappa 1940 - 1993 / Andrea Chenna *1969
FZ for Alex

RAMON VAN 
ENGELENHOVEN

Maurice Ravel 1875 - 1937
Ondine uit: Gaspard de la Nuit (1908)Ondine uit: Gaspard de la Nuit (1908)Ondine

Alberto Ginastera 1916 - 1983
Danzas Argentinas opus 2 (1937)

Danza del viejo boyero
Danza de la mosa donoza
Danza del gaucho matrero

ELISABETH 
HETHERINGTON
m.m.v. David Mackor theorbe,

Punto Bawono theorbe & Aysha Wills � uit

So� a Goebaidoelina *1931
Aus den Visionen der 

Hildegard von Bingen (1994)

Antonio Archilei 1543 - 1612
Dalle più alte sfere

Harry Freedman 1922 - 2005
Toccata

Claudio Monteverdi 1567 - 1643
Pianto della Madonna

Choreogra� e: Luana van Eekeren

Michael Head 1900 - 1976
The Singer

INTERMEZZO
 DOOR 

MAYA FRIDMAN
winnaar Dutch Classical 

Talent Award 2019 

Bryce Dessner
Tuusula

Saskia Venegas
Medusa

UITSLAG EN 
PRIJSUITREIKING 

ca 15. 45 uur

Hertz: 14.00 - ca. 16.00 uur 
Gastheer: Ab Nieuwdorp, presentator NPO Radio 4

Na a� oop van de laatste � nalist kunt u stemmen voor de publieksprijs. Scheur de naam 
van uw favoriet af en geef deze af bij onze medewerkers als deze bij u langskomen.

PUBLIEKSPRIJS


