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Programma van de Masterclass Spaanse muziek (19e/20e eeuw) 
 

Onder leiding van Marcel Worms 
 

Zaterdag 16 April 2011, 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 Marcel Worms 

    
 

2. 15.30 – 16.15 uur Les aan: Noor Breuning (viool) en Wouter van der Meiden (piano) 
    

 J. Turina (1882-1949) Uit: Sonate voor viool en piano, no. 2 op. 82 (Española) 
   1. Lento - Thema met variaties 
   2. Vivo 

 
3. 16.30 – 17.15 uur Les aan: Hanke Dekker (piano) 

    

 F. Mompou (1893-1987) Uit: Musica Callada 
   1. Primer cuaderno, nr. 1 (angelico) en nr. 7 (lento) 
   2. Segundo cuaderno, nr. 10 (lento-cantabile) 
   3. Tercer cuaderno, nr. 17 (lento) 
   4. Cuarto cuaderno, nr. 23 (calme, avec clarté) 
 

Gezamenlijke koude avondmaaltijd 

 

Opgeven daarvoor uiterlijk donderdag 14 april bij Herman Jonker  
 

(040–2212635 of via een e-mail aan Kunstkring de Kempen t.a.v. Herman Jonker). 
 
 

4. 19.00 – 19.45 uur Les aan: Jan van den Broek (piano) 
    
 I. Albeniz (1860-1909) Uit: Suite Española, op. 47  
   Nr. VII, Castilla 
 F. Mompou (1893-1987) Canción y Danza nr. 6 
 
 

5. 20.00 – 20.45 uur Les aan: Dick Wentholt (cello) en Ludo Baghuis (piano) 
    
 M. de Falla (1876-1946) Uit: Siete Canciones Populares Españolas 
   1. Nana (nr. 2) 
   2. Asturiana (nr. 3) 
    
 

6. 20.45 – 21.30 uur Napraten met een drankje 
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Over deze Masterclass 

Ook bij de negende Masterclass van de Kunstkring kunt U ongetwijfeld weer die speciale ervaring 
opdoen om te horen, hoe snel aanwijzingen in een les tot resultaat kunnen leiden. 
U kunt de gehele Masterclass bijwonen, maar het is ook mogelijk om alleen het middagprogramma 
ofwel alleen het avondprogramma te volgen. 
Speciaal aanbevelenswaardig is deelname aan de gezamenlijke koude avondmaaltijd, waarbij U met 
de docent van gedachten kunt wisselen. Om deel te nemen aan deze maaltijd dient u zich uiterlijk 
donderdag 14 april op te geven bij Herman Jonker, (040-2212635 of via een e-mail aan Kunstkring 
de Kempen t.a.v. Herman Jonker). 
De kosten bedragen € 10,-- per persoon, contant tijdens de maaltijd te voldoen. 

 
Over de Docent 

De pianist Marcel Worms (1951) was aanvankelijk bioloog en ging pas op latere leeftijd naar het 
conservatorium. In zijn vorig jaar verschenen reisdagboek “Blue Notes” heeft hij hierover het 
volgende opgeschreven. “Het besef, dat ik eigenlijk een muzikant ben, had zich ongetwijfeld al een 
tijdje ontwikkeld, het inzicht kwam ineens.” 
Hij studeerde aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij Hans Dercksen. Na zijn 
eindexamen in 1987 specialiseerde hij zich in kamermuziek bij Hans Broekman en in 20ste-eeuwse 
pianomuziek bij Alexandre Hrisanide. Hij 
volgde ook lessen bij Yuri Egorov. 

Sinds 1996 is hij bezig met een Bluesprojekt: 
rond de 200 Nederlandse en buitenlandse 
componisten (uit 50 landen op alle 
continenten) schreven een bijdrage voor dit 
programma. Dit programma verscheen 
inmiddels op 5 CD's. Tussen 1998 en 2008 
voerde hij dit programma uit in een groot 
aantal landen. 

Sinds 2002 houdt hij zich aktief bezig met het 
pianowerk van de Spaanse componist 
Federico Mompou. In 2003 combineerde hij 
deze muziek op een concert in Barcelona met 
nieuwe Bluesstukken onder de titel 'Mompou 
and the Blues'. In 2007 organiseerde hij een 
Mompou Festival in Amsterdam. In 2009 
bracht hij als eerste pianist een cd uit met ongepubliceerd pianowerk van Mompou, dat in 2008 was 
ontdekt. Ook is hij een pleitbezorger van de muziek van de Spaans-Cubaanse componist Joaquin 
Nin-Culmell. 
 
Op 17 april geeft Marcel een concert met Spaanse muziek in Vlaardingen (zie www.wijnconcerten.nl) 


