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Programma Muziekavond 
 
 

Zaterdag 14 november 2009, aanvang 20.15 uur 
 
 

in de Muziekschool, Centrum voor de Kunsten, Pastoor Petersstraat 180 te Eindhoven 
 
 

1. J.S. Bach (1685-1750) Concert voor 2 piano’s in C mineur 
     

   Marijke Wels & Els Fransen 

 
2. B. Smetana (1824-1884) Rondo voor acht handen op 2 piano’s 

     

   Liesbeth Tielenius & Truus Bienfait 
   Wendie Hardeman & Mieke van der Aalst 

 
3. W.A. Mozart (1756-1791) Pianoconcert nr. 17, KV 453, deel 1 in G majeur 

(transcriptie voor 2 piano’s) 
     

   Dirk Strasser   & Elena Livsjits 

 
4. H. Badings (1907-1987) Foxtrot voor 2 piano’s 

     

   Hanke Dekker & Catherine Mathot 

 
5. A. Borodin 
G. Tailleferre 
 
 
A. Benjamin 

(1833-1887) 
(1892-1983) 
 
 
(1893-1960) 

Notturno in A majeur 
Uit: Jeux de plein air 
1. Tirelitentaine in D majeur 
2. Cache, cache, Mitoula in Es majeur 
Jamaican rumba in C majeur 

     

   Inge Mulder & Chris van de Kuilen 

Pauze 

 
6. H. van den Berge (geb. 1930) Deux pieces pour deux piano’s, bestaande uit: 

1. Des souvenirs s’imposent pendant la cérémonie 
2. La vie continue 

     

   Hanke Dekker  & Bart Cruijsberg 

 
7. G.F. Händel (1685-1759) Arrival of the queen of Sheba 

(transcriptie voor 2 piano’s van Brian Easdale) 
     

   Claudette Verhulst & Mieke van der Aalst 

 
8. F. Chopin (1810-1849) Pianoconcert nr. 2, op. 21, deel 1 in F mineur 

(transcriptie voor 2 piano’s) 
     

   Resie Pot & Elena Livsjits 

 
9. C. Debussy (1862-1918) Uit: Nocturnes 

Sirènes (transcriptie voor 2 piano’s van M. Ravel) 
     

   Piet Cijsouw & Rob Geilleit 

 
Zie ook achterzijde 
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Agenda muziekavonden tweede halfjaar 2009 

   

vrijdag 11 december Thema-avond, gewijd aan de componist Shostakovich 

   

Er zijn geen aanmeldingen meer mogelijk voor deze avond. 

 
 

Agenda muziekavonden eerste halfjaar 2010 

   

zaterdag 16 januari Regulier programma 

vrijdag 26 februari Gezamenlijke muziekavond van KdK en het Academisch Genootschap 

vrijdag 19 maart Regulier programma met in de pauze de ledenvergadering 

zaterdag 10 april Masterclass (middag plus avond; nadere mededelingen volgen) 

woensdag 12 mei Regulier programma 

vrijdag 11 juni Verkort regulier programma plus napraten en instuif 
 

Aanmeldingen om op te treden en inlichtingen over de programmering bij Herman Jonker (040-2212635 of 
herman.d.jonker@planet.nl). 

Voor al deze dagen zijn er nog (ruime) mogelijkheden om u aan te melden. 

 
 

Mededelingen van het bestuur 

 
Masterclass 
De Masterclass op zaterdag 10 april zal onder leiding staan van Joop Albracht, die hoofdvakdocent piano is aan 

het conservatorium in Tilburg. De Masterclass zal weer bestaan uit een middag plus avond, verbonden door een 

gezamenlijke maaltijd. Er zijn op voorhand geen beperkingen ten aanzien van het soort solisten en ensembles 

dat op kan treden dan wel ten aanzien van het soort werk dat kan worden uitgevoerd. 

 

Er wordt van de uitvoerenden een bescheiden financiële bijdrage gevraagd. 

 
Degenen die les willen krijgen, wordt verzocht zich tijdig aan te melden bij Herman Jonker (040-2212635 of 
herman.d.jonker@planet.nl). Het les programma zal in overleg met de docent worden vastgesteld. 
 
 

 
 

Nieuws van en over de leden 

Geen. 

In deze rubriek kunnen leden gratis een oproep doen. U kunt uw oproep aanmelden bij Jelle Ruttenberg 
(kdk@dse.nl). Uw oproep plaatsen we gratis op het programma én op onze website. 

 


