
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 vijftien Nederlandse 

concertzalen. Op zondag 28 mei 2023 vindt als 

afsluiting van seizoen 2022/2023 een Grande Finale 

plaats waarin de vier fi nalisten strijden om de Dutch 

Classical Talent Award van € 10.000 en de Publieksprijs. 

Dutch Classical Talent is een initiatief van de 

Nederlandse concertzalen en de JCP Stichting. De 

fi nale van Dutch Classical Talent wordt mede mogelijk 

gemaakt door het Fonds Angela E., beheerd door het 

Prins Bernhard Cultuurfonds.

www.dutchclassicaltalent.nl

D U TC H  C L A S S I C A L  TA L E N T

Dutch Classical Talent is een initiatief van de Nederlandse concertzalen en de JCP Stichting

FINALISTEN TOUR 2022-2023

ZONDAG 12 JUNI 
TIVOLIVREDENBURG • HERTZ

DUTCH 
CLASSICAL 

TALENT 

JURY FINALE 2022

PETER TRA (voorzitter) 
hoofd klassieke muziek TivoliVredenburg 

ANNETT ANDRIESEN
alt / mezzosopraan, voormalig directeur 
Internationaal Vocalisten Concours

GEORGES MUTSAERTS
directeur Wonderfeel 

FREDERIKE BERNTSEN 
muziekjournalist

TIES MELLEMA 
saxofonist 

KENNE PETERS  
programmeur Musis Arnhem en De Vereeniging 
in Nijmegen

YORAM ISH-HURWITZ  
pianist, artistiek directeur Oranjewoud Festival en 
programmeur SPOT Groningen 

CÉCILE GOUDER DE BEAUREGARD 
programmeur klassieke muziek TivoliVredenburg 

Thomas Dulfer saxofoon
Deborah Witteveen fagot
Tour: 11 jan - 16 feb

Dianto Reed Quintet
Tour: 15 sep - 26 okt

Joost Willemze harp
Tour: 9 mrt - 19 apr

Sasha Witteveen
Tour: 2 nov - 11 dec



PROGRAMMA

MAAT SAXOPHONE QUARTET 
Daniel Ferreira sopraansaxofoon

Catarina Gomes altsaxofoon
Pedro Silva tenorsaxofoon

Mafalda Oliveira baritonsaxofoon
m.m.v. Hendrik Walther video en lichtontwerp

Ramin Amin Tafreshi *1992 
uit: Negarehaye Rangin (2020) 

(geschreven voor het MSQ) 
I. Sozale

Nuno Lobo *1996 
Pantomima (2022) 

(geschreven voor het MSQ en DCT)

Ian Wilson *1964
...so Softly! (1992)

ANIMATO KWARTET 
Inga Våga Gaustad viool 

Tim Brackman viool 
Elisa Karen Tavenier altviool 

Pieter de Koe cello 
m.m.v. Olivia Ettema illustraties

Igor Stravinsky 1882-1971 
Uit: Trois pièces pour quatuor à cordes (1914) 

I. Danse 
II. Excentrique

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski 1840-1893 
Uit: ‘Liturgie van Sint Johannes 
Chrysostomos’ opus 41 (1878)
Hymne van de Cherubijnen

Claude Debussy 1862-1918 
Uit: Strijkkwartet in g klein opus 10 (1893) 

I. Animé et très décidé

    HAWIJCH ELDERS VIOOL

Paul Hindemith 1895-1963 
uit: Sonate opus 31/2 ‘Es ist so schönes Wetter 

draussen’ (1924): Leicht bewegte Viertel

Tijmen van Tol *1993 
Deel uit: Vioolsonate ‘Heldenreis’

(geschreven voor Hawijch Elders en DCT) 

Heinrich Wilhelm Ernst 1812-1865 
Uit: ‘Polyfone Studien, Sechs Mehrstimmige 

Etüden’: Die letzte Rose (1865)

   JELMER DE MOED KLARINET 
m.m.v Matthijs Ruijter geluid

Pierre Boulez 1925-2016 
Dialogue de l’ombre double 

Sigle Initial 
Strophe I 

Transition I – II 
Strophe II 

Transition II – III 
Strophe III 

Transition III – IV 
Strophe VI 
Sigle Final

DUO 
MADER/PAPANDREOPOULOS

Andreas Mader saxofoon 
Christos Papandreopoulos piano

George Gershwin 1898-1937
An American in Paris (1928) 

(arrangement Christos Papandreopoulos, voor 
piano, sopraan- alt- en tenorsaxofoon)

INTERMEZZO DOOR 
ANTON SPRONK CELLO

EN PIETER DE KOE CELLO

Luigi Boccherini 1743-1805 
Sonate in G voor twee cello’s G15 

UITSLAG EN 
PRIJSUITREIKING 

UITSLAG EN 
PRIJSUITREIKING 

Hertz: 14.00 uur - ca. 17.00 uur • Presentatie: Ab Nieuwdorp 

In de pauze kunt u stemmen voor de 
Publieksprijs. De stemformulieren zijn ingevouwen 

in uw programma. Scheur de naam van uw 
favoriet af en geef het papiertje aan een van 
onze medewerkers bij de ingang van de zaal.

PUBLIEKSPRIJS

MAAT SAXOPHONE QUARTET 
Voor deze Grande Finale van 
Dutch Classical Talent hebben 
we een nieuwe en kortere 
versie van ons And still we 
dance project gemaakt. We 
hebben ervoor gekozen om 
twee stukken te presenteren 
die voor ons heel bijzonder 

zijn: het eerste deel uit Negarehaye Rangin van Ramin 
Amin Tafreshi, en Pantomima van Nuno Lobo. Het 
stuk van Tafreshi is een van de eerste geschreven 
stukken voor het ensemble en Lobo heeft Pantomima 
gecomponeerd voor deze Dutch Classical Talent Tour. 
We eindigen het concert met Wilson’s …so Softly!, en 
ook met tekeningen van baritonsaxofonist Mafalda 
Oliveira, speciaal gemaakt voor het concert van 
vandaag. 
 

HAWIJCH ELDERS 
Over haar DCT-tour schreef 
Agnes van der Horts: ‘Wat 
Hawijch Elders ook speelt, 
het is alsof ze over iedere 
streek diep heeft nagedacht 
(zonder dat het ook maar 
een moment gekunsteld 
wordt) en of ze vanaf 

noot één nergens anders is dan in de muziek. Het 
woord ‘bezield’ klinkt zweverig - en Hawijchs spel is 
allesbehalve zweverig - maar zelden hoorde en zag 
een publiek zo’n jonge musicus zo bezield spelen. 
Die kalmte en dat zelfvertrouwen heeft Hawijch 
zeker nodig in het programma dat ze voor de Dutch 
Classical Talent Tour samenstelde en dat gerust een 
‘tour de force’ genoemd mag worden. Het programma 
heet dan ook niet voor niets ‘Hommage aan de 
virtuoze viool’. Hawijch: ‘Het is een eerbetoon aan 
virtuoze vioolstukken uit alle muziekperiodes, van 
Barok tot en met nu.’ 
 

JELMER DE MOED 
Jelmer de Moed: ‘De eerste 
strofe van Boulez’ Dialogue 
de l’ombre double bestaat 
uit drie pagina’s vol enorm 
snelle doorlopende triolen 
en trillers. Je moet op de 
een of andere manier aan 
iets anders kunnen denken 

terwijl je vingers bijna automatisch gewoon doorgaan, 
anders loopt het meteen vast. Heel spannend! In 
het stuk vindt er een botsing plaats tussen klarinet 
en schaduwstem. Boulez gebruikt de speakers om 
de afstand tussen die twee uit te drukken, zeker in 
het begin. Dan sta ik wel op het podium en je hoort 
allemaal kleine elementjes, maar ik speel niet...’ 

ANIMATO KWARTET 
Het ‘levendige’ Animato 
Kwartet verbindt vier 
verschillende karakters met 
‘dezelfde verslaving’. Na 
afloop van een optreden 
gebeurt het wel dat de één 
blij roept dat het fantastisch 
ging terwijl een ander zucht 

dat het niets was, vertelden ze aan Agnes van der 
Horst. Maar juist die uitwisseling van ideeën en de 
conversaties na afloop van een concert is ze dierbaar: 
‘Dat is het fijne van het spelen in een vaste groep. 
Het speciale gevoel wanneer je op het podium bent. 
Het is er vooral als het heel goed gaat of wanneer de 
muziek die we spelen zo fantastisch is dat ze je in die 
staat brengt.’ Dat gevoel blijkt bij iedereen anders. De 
cellist ervaart kracht, de tweede violist geeft het een 
machtig gevoel, de altviolist ondervindt een intense 
verbintenis met de andere kwartetleden en de eerste 
violist treedt buiten haarzelf. Wat ze ook gemeen 
hebben is impulsiviteit: ‘Die hebben we allemaal, het 
maakt het samenwerken extra leuk.’ 
 

DUO MADER/PAPANDREOPOULOS 
De transcripties die het Duo 
Mader Papandreopoulos 
speelt, komen tot stand in 
nauw overleg met elkaar. 
Andreas: ‘Christos komt 
met een schets, en samen 
werken we het al spelend 
uit.’ Over hoe het komt dat 

ze zo goed samenwerken, kunnen ze kort zijn. ‘Er 
was om te beginnen meteen chemie tussen ons, 
dat is al een goed uitgangspunt. Daarnaast heeft 
ieder zijn eigen inbreng die wordt gewaardeerd en 
gerespecteerd. Én we delen de interesse voor nieuwe 
muziek, voor experimenteren en het bedenken 
van projecten. Maar het allerbelangrijkste is dat 
we eenzelfde doel nastreven: de verrijking van het 
repertoire voor de combinatie van piano en saxofoon. 
We hebben al verschillende componisten gevraagd 
voor ons te schrijven en dat willen we blijven doen. 
Hoe meer goede componisten we kunnen vinden om 
interessante en goede muziek voor ons te schrijven, 
hoe beter. Daarmee kunnen we weer andere musici 
en componisten inspireren én de interesse en 
nieuwsgierigheid wekken van muziekliefhebbers.’ 


