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Kunstkring 'De Kempen'
Programma Masterclass Begeleiding
onder leiding van Hans Eijsackers

Zaterdag 26 mei 2007, aanvang 15.00 uur
in de Doopsgezinde Kerk, Da Costaweg 16 te Eindhoven
1.

15.00 -15.30 uur
Ontvangst met koffie en thee, kennismaken met Hans Eijsackers

2.

15.30 -16.15 uur

Les aan:

J. Brahms
G. Fauré
W.A. Mozart

(1833-1897)
(1845-1924)
(1756-1791)

16.30 -17.15 uur

Les aan:

J.S. Bach
W.A. Mozart

(1685-1750)
(1756-1791)

K. Weill

(1900-1950)

3.

Lous Maessen (piano) met Marleen Abbringh (sopraan)
en Bas van de Klundert (bariton)
Der Jäger und sein Liebchen
Les Berceaux
Abendempfindung
Margreet Wesseling (piano) met Bas van de Klundert
(bariton)
Bist du bei mir
Als Louise die Briefe ihres ungetreuen Liebhabers
verbrennte
Prolog

Gezamenlijke maaltijd
(voor leden van de Kunstkring en hun introducé(e)'s)
4.

19.00 - 19.45 uur
H. Wolf
W. Lloyd Webber
S. Barber
C. Debussy

Les aan:
(1860-1903)
(1914-1982)
(1910-1981)
(1862-1918)

Inge Mulder (piano) met Marleen Abbringh (sopraan)
Auch kleine Dinge
The cottage of dreams
The daisies
Nuits d’étoiles

5.

20.00 - 21.00 uur
R. Schumann
F. Schubert
H. Duparc
H. Duparc

(1810-1856)
(1797-1828)
(1848-1933)
(1848-1933)

Ad-hoc begeleiden van onze mystery guest
Widmung (begeleiding: Hans Eijsackers)
Gretchen am Spinnrade (begeleiding: Lous Maessen)
Chanson triste (begeleiding: Inge Mulder)
Phidylé (begeleiding: Margreet Wesseling)

21.00 – 21.30 uur

Napraten met een drankje

6.

www.kunstkringdekempen.dse.nl
kdk@dse.nl

Kamer van Koophandel:
Postbank:

V-40235937
1135022
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Kunstkring 'De Kempen'

Over deze Masterclass
Deze vijfde Masterclass die de Kunstkring organiseert belooft interessant te worden, net als zijn
voorgangers. We raden ieder aan om deze Masterclass bij te wonen. Bij de vorige gelegenheden
bleek, dat het vooral voor actieve musici een bijzondere ervaring was om in de zaal zittend te
horen hoe de lessen tot resultaat leiden.
U kunt de gehele Masterclass bijwonen, maar het is ook mogelijk om hetzij het middagprogramma,
hetzij het avondprogramma te volgen. Bij alle opties kunt u desgewenst maar slechts na
aanmelden deelnemen aan de gezamenlijke maaltijd.
We zijn bijzonder verheugd dat een pianist met een
flitsende carrière als Hans Eijsackers onze Masterclass
komt leiden. Hans behaalde het diploma Uitvoerend
Musicus aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam.
Hij behaalde diverse prijzen; zo was hij winnaar van het
Europese Piano Concours in 1991, dat drie weken lang
gehouden werd in Frankrijk en Duitsland met de finale in
Luxemburg. Hij won ook de Speciale Prijs als Beste
Liedbegeleider. Hij heeft een uitgebreide concertpraktijk,
o.a. in een vast duo met de mezzo-sopraan Xenia Meijer,
en als pianist van het Hexagon Ensemble. Hij heeft diverse
composities op zijn naam staan en hij is docent
kamermuziek en duoklas aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag en docent hoofdvak piano aan
het conservatorium in Utrecht. Meer informatie over Hans
is te vinden op zijn website
http://members.lycos.nl/HansEijsackers/
Zoals bij alle Masterclasses van De Kempen, is ook bij deze Masterclass samenspel het centrale
onderwerp. Deze keer wordt de schijnwerper speciaal gericht op de pianist als (lied)begeleider,
waarbij ook begeleiding moet gezien worden in het kader van samenspel. De pianist staat tijdens
de lessen dus niet alleen. In het laatste onderdeel worden de begeleiders geconfronteerd met een
hun onbekende zanger (onze mystery guest), waarmee ze ter plaatse moeten proberen snel tot
een goed “elkaar aanvoelen” te komen in een lied, dat beiden (begeleider en zanger) apart geheel
hebben ingestudeerd. Hans Eijsackers gaat hen hierin voor.
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