
K    K Kunstkring 'De Kempen'

Programma Masterclass

Over de componist Mozart (1756 – 1791)

onder leiding van Michael Davidson

Zaterdag 19 April 2008, 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 Michael Davidson

2. 15.30 - 16.15 uur Noor Breuning (viool) en Wouter van der Meiden (piano)

Sonate voor viool en piano in e mineur, KV 304
1) Allegro
2) Tempo di menuetto

3. 16.30 - 17.15 uur Baukjen Passchier (viool), Rita de Rosa (altviool), Jaap Drijver (cello)
en Wim van den Hoek (piano)

Kwartet voor viool, altviool, cello en piano in Es majeur, KV 493
Deel 3 - Allegretto

Gezamenlijke maaltijd 

(voor leden van de Kunstkring en hun introducé(e)'s)

4. 19.00 - 19.45 Rein de Graaf (piano)

Sonate voor piano nr. 12 in F majeur, KV 332
1) Allegro
2) Adagio
3) Allegro assai

5. 20.00 – 20.45 uur Paul Keizer (bariton) en Jelle Ruttenberg (piano)

1) An Chloe, in Es majeur, KV 524
2) Non piu Andrai, aria uit “Le Nozze di Figaro”, KV 492

6. 20.45 – 21.30 uur Napraten met een drankje
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Over deze Masterclass
Ook de zesde Masterclass van de Kunstkring is een aanrader om bij te wonen. Het is voor iedere 
muziekliefhebber een speciale ervaring om te horen, hoe snel een les tot resultaat kan leiden.
Bij deze masterclass vormen composities van de componist Wolfgang Amadeus Mozart het centrale
onderwerp. In een gevarieerd programma komen zowel solospel als samenspel aan bod.

U kunt naar uw eigen inzicht de middagsessie bijwonen, of de avondsessie, of de beide delen. 

Over de Docent
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De pianist Michael Davidson zal de masterclass gaan leiden. Michael 
is van Canadese origine, maar woont reeds tientallen jaren in ons 
land. Als pianist heeft hij een ruime concert ervaring opgebouwd, 
zowel in ons land (o.a. Concertgebouw), als in het buitenland 
(bijvoorbeeld Wigmore Hall). Zo heeft hij alle piano sonates van 
Mozart, als ook alle (voltooide) sonates van Schubert uitgevoerd. 
Daarnaast is hij ook met orkest opgetreden.
Voorts was Michael gedurende 25 jaar hoofdvak docent piano aan het
conservatorium Rotterdam.
Naast het geven van prive lessen is hij zich de laatste jaren vooral 
gaan wijden aan het schrijven van boeken. In 2005 verscheen de 
derde editie van zijn boek “Mozart and the pianist” en in 2007 
verscheen de tweede editie van zijn boek “The classical piano sonata,
from Haydn to Prokofiev”. Voor 2008 staan er weer twee nieuwe 
boeken op stapel.
Michael heeft op diverse plaatsen masterclasses gegeven, waaronder 
aan diverse conservatoria in binnen- en buitenland. We prijzen ons 
dan ook bijzonder gelukkig, dat we Michael bereid hebben gevonden 
de masterclass Mozart te gaan leiden.
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