
!  in Splendor 

Camenae in Splendor presenteert,  
in support of Musicians without borders: 

Camenae Collective: ‘Voices of the World’ 
Camenae Collective  
Goska Isphording -  harpsichord | Marjolein Koning -  hobo | 
Tiziana Pintus - violin | Charles Watt - cello 

21 Maart, 20:30, Splendor, Amsterdam 

aanvang:  20:30
Minimum kaartprijs: 12,50
Met donatie aan Musicians Without Borders: 17,50
Met extra donatie aan Musicians Without Borders: 25,00

21 Juni 2014: World Wide Music Day!

Camenae wil je anders laten luisteren én kijken naar klassieke muziek. Al sinds 2001 heft het Camenae 
Project de denkbeeldige barrières op tussen culturen, media, genres en generaties. http://camenae.eu/
camenae-project 

Dit is het laatste concert in de serie ‘Camenae in Splendor’ voor dit seizoen. Het is speciaal bedoeld voor 
fundraising voor de fantastische organisatie 'Musicians without Borders'. 

- Musicians without Borders gebruikt de kracht van muziek om mensen samen te brengen, 
verschillen te overbruggen en de wonden van conflicten te helen. http://
www.musicianswithoutborders.org/world-wide-music-day/join-us-for-world-wide-music-day/ 

Hoe het werkt: 
Alles wat extra boven de minimum kaartprijs wordt betaald gaat naar Musicians without Borders. Ook 
kunt u doneren via de “collectepot” in de zaal. 
Daarnaast zal de opbrengst van de verkoop van de cd’s van Oryx (met 2 stukken die te horen zullen zijn 
in het concert) en Telesto (beiden in 2010 in Camenae Collective opgegaan) naar Musicians without 
Borders gaan. 

Heeft u al uw kaart gereserveerd? ;) <link tickets> 

Het programma: 
Het programma is samengesteld uit oud en nieuw repertoire, waarin we de verschillende stijlen naast 
elkaar zetten en met elkaar laten confronteren. 

We spelen: 
Roderik de Man: Sonneries* (pour Annelie), een werk waarin het clavecimbel een sturende rol heeft. 

http://www.musicianswithoutborders.org/world-wide-music-day/join-us-for-world-wide-music-day/


Inspiratiebron van deze compositie is de beroemde Sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont van Marin 
Marais uit 1723, dit werk is een gestyleerde uitbeelding van de klokken van de in de titel genoemde kerk 
in Parijs.  

Jacob ter Veldhuis: Doggy Steps*, een hilarisch stuk waarin de drie instrumenten een ‘ground’ spelen en 
de stem op tape fungeert als de solist. Het libretto, een Amerikaanse advertentie voor hondentrapjes, is op 
een typisch Veldhuisiaanse wijze verwerkt. 

Peter Ablinger: delen uit ‘Voices and Piano’ in de versie voor klavecimbel. Voices and Piano is een 
uitgebreide cyclus van werken voor een opnames van een stemmmen -meestal van een bekende celebrity- 
en piano. 

En uit het barok repertoire:  
-Marin Marais: het bovengenoemde Sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont   
-Heinrich Franz Ignaz Biber: Representatio Avium  
-Giovanni Benedetto Platti: Trio Sonate in G groot 
-Georg Philipp Telemann: Trio Sonate in c klein 

* Dit zijn werken die speciaal voor Oryx zijn geschreven, het ensemble Oryx (2008-2010) bestaat uit 
viool-cello-klavecimbel, in 2010 is dit ensemble in het Camenae Collective opgegaan. Deze composities 
staan op de CD die in de reeks 'Ladder of Escape'  in september 2008, in samenwerking met DLF/
Deutschlandfunk, werd uitgebracht do 

www.camenae.eu 

http://www.camenae.eu

