
Concertserie Stichting Kamermuziek de Amstel  
Programma 2016-2017 Schumann en Tijdgenoten 
 
In de concertserie “Robert Schumann en Tijdgenoten”, thema van het seizoen 2016-2017, brengt 
het Uriël Ensemble de bijzondere karakteristiek van deze belangrijke componist naar voren. In elk 
concert worden stukken van Schumann in verschillende bezettingen uitgevoerd samen met werken 
van andere componisten die invloed op zijn composities hadden. Ontdek uw eigen Schumann in 
deze unieke serie.  
 
16 oktober  2016 
“Schumann en zijn idolen”, met componisten die grote invloed op Schumann hadden.  
L. van Beethoven Strijktrio op.9 no 2, 
F. Schubert   Arpeggione sonate 
R. Schumann   Pianokwartet opus 47  
 
11 december 2016  
“Schumann en literatuur”, een van de beste pianostukken van Schumann, “Kreisleriana 
gecombineerd met onsterflijke liederen van Schumann, Brahms en Wolf.   
R.Schumann   Kreisleriana 
R.Schumann   Dichterliebe 
J.Brahms  Immer leiser wird mein Schulmmer 
H. Wolf    Mignon 
Gastmusicus: Valerie Guillorit, mezzosopraan 
 
5 februari 2017  
“Strijkkwartetten”, bekende en onbekende strijkkwartetten uit de romantiek.  
Schumann    Strijkkwartet nr.2 
Juan Crisóstomo Arriaga  Strijkkwartet nr.3 
A.Dvorak   Cypressen 
 
12 maart 2017  
“Pianotrio”, pianotrio van Schumann naast die van zijn echtgenote  Clara.  
W.A. Mozart    Pianotrio 
Clara Schumann   Pianotrio  
Robert Schumann   Pianotrio nr.1 
 
2 april 201  
“De laatste noten”, late Schumann en de indrukwekkende stukken geschreven door componisten 
aan het einde van hun leven.    
 
R. Schumann    Märchenerzählungen op.132 
J. Brahms    Altvioolsonate opus 120 nr.1 
M. Bruch     uit 8 stukken voor cl/vla/piano op.83 
J. Brahms    Klarinetsonate opus 120 nr.2 
 



28 mei 2017  
“Schumann en zijn vrienden”, Schumann en zijn muzikale vrienden.  
F. Mendelssohn   Strijkkwartet opus 44 nr.2 
F. Liszt     Etudes D'Execution Transcendante No.10  
Schumann    Pianokwintet opus 44  
  
Uit de beoordeling van de jury van het Fonds Podiumkunsten over deze concertserie:   

“…de geprogrammeerde concerten vertonen een mooie samenhang  en alle concerten en de 
uitvoerende musici zijn van hoogwaardige kwaliteit. Positief is de jury ook over de repertoirekeuzes 
waarmee een mooie samenhang en tevens diversiteit in  het aanbod wordt aangebracht.”  

 

Het Uriël Ensemble   

Het Uriël Ensemble bestaat voornamelijk uit leden van het Koninklijk Concertgebouworkest, allen 
ervaren topmusici met internationale podiumervaring, dat sinds de oprichting in 2004 in de meeste 
grote zalen in Nederland speelt. Daarnaast  organiseert het Uriël Ensemble, onder de 
allesomvattende titel “De mooiste kamermuziek dicht bij huis” al acht jaar een concertserie in  
Amstelveen en Ouderkerk a/d Amstel.  

De musici 

Marijn Mijnders, viool  
Tomoko Kurita, viool  
Roland Krämer, altviool  
Jeroen Quint , altviool 
Yke Viersen, cello 
Rick Huls, klarinet  
Mitsuko Saruwatari , piano 
 
Gastmusicus 
Valerie Guillorit, mezzosopraan 
 
Locatie: Amstelkerk, Kerkstraat 11, 1191 JB Ouderkerk a/d Amstel 

Aanvang: 15.00 uur 
Informatie: http://www.kamermuziekdeamstel.nl  
Reservering of vragen: reserveerskda@gmail.com 
Entree: 22, 50 euro  
voorverkoop bij Van kerkwijk Piano: 20 euro 
adres: Amstelkerk Kerkstraat 11, 1191 Ouderkerk aan de Amstel 
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