
 

  

Beste Muziekliefhebber, 

Het februariconcert ligt alweer achter ons. Dat was een bijzondere middag in de Oude Kerk 

waar Ellen Corver, piano en Dirk Luijmes, harmonium, samen optraden. Voor de combinatie van 

deze instrumenten zijn in de 19de eeuw allerlei werken geschreven, waarmee velen van ons voor 

de eerste keer kennis konden maken. Na het concert verdrongen de bezoekers zich om het 

historische Franse harmonium  van dichtbij te bewonderen.  

Het concert op 11 maart a.s. is het laatste van het seizoen 2017-2018.  Dan treden opnieuw zeer 

getalenteerde jonge musici op; Lucie Horsch, blokfluit en Alexandra Nepomnyashchaya, 

klavecimbel.  Zij spelen een gevarieerd programma met muziek uit verschillende stijlperioden. 

Lucie Horsch speelt tijdens dit concert op verschillende blokfluiten. In deze nieuwsbrief vindt u  

achtergrondinformatie bij de musici en het volledige programma. 

En ook voor het seizoen 2018-2019 heeft onze programmeur Peter van Praagh weer een 

bijzonder en afwisselend programma weten samen te stellen.  Dat presenteren we in maart, 

maar in deze nieuwsbrief alvast een kleine vooruitblik. 

Veel leesplezier als opmaat naar het komende concert.  

Jaap Hagen 

Voorzitter Culturele Stichting Oude Kerk 
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Lucie Horsch 

 

Zondag 11 maart 2018 

Lucie Horsch 

 blokfluit   

Alexandra Nepomnyashchaya 

klavecimbel  

aanvang 15:30 uur 

Oude Kerk  

Benedendorpsweg 134 Oosterbeek 

Reserveren via secretariaat@concertenoudekerk.nl 

Toegangsprijs EUR 18,-- Jongeren t/m 18 jaar gratis 
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De 18-jarige blokfluitiste Lucie Horsch is één van de grootste muzikale talenten van haar 

generatie en een reeds veelgevraagd solist in binnen- en buitenland. Ze treedt op met zowel 

barokensembles als moderne orkesten. 

Het seizoen 2017/18 opent Lucie Horsch met een solorecital op uitnodiging van Julius Drake 

tijdens het Machynlleth Festival in Wales. Daarna speelt ze tijdens het openingsconcert van het 

Chiltern Arts Festival met de Academy of Ancient Music. Verder maakt ze dit jaar haar debuut 

met het Orkest van de Achttiende Eeuw, het Gelders Orkest, het Staatsorchester Kassel en het 

Residentie Orkest. Ook zal ze te horen zijn tijdens een tournee door België en Nederland met 

het Ensemble B’Rock. 

Na haar succesvolle debuut bij het Los Angeles Chamber Orchestra onder leiding van Stephen 

Stubbs afgelopen maart, volgen dit seizoen optredens met het Manitoba Chamber Orchestra in 

Canada en concertreizen naar Brazilië, de Canarische Eilanden en Macao. 

In het kader van de serie “Jonge Nederlanders” zal Lucie Horsch wederom te horen zijn in het 

Concertgebouw in Amsterdam. In Duitsland zal ze te gast zijn bij een aantal belangrijke festivals 

waaronder de Weingartner Musiktage, de Festspiele Mecklenburg-Vorpommern en de MDR 

Musiksommer Leipzig. Met de luitist Thomas Dunford start zij een nieuwe samenwerking met 

concerten in Hannover, Zürich en Linz. 

Lucie Horsch heeft een exclusief platencontract bij het label Decca Classics. Op haar eerste CD 

staan werken van Vivaldi, een componist met wie zij een bijzondere affiniteit heeft. 

Het BBC Music Magazine schreef: “Verbijsterende virtuositeit en buitengewone techniek… Dit is 

een cd die men zou moeten aanschaffen, als bewijs van het begin van een bijzondere carrière.” 

Op haar vijfde begon ze met 

blokfluitlessen bij Rob Beek aan de 

Muziekschool in Amsterdam. Na het 

winnen van een aantal belangrijke 

jeugdprijzen, begon zij in 2011 met haar 

studie aan de Sweelinck Academie van 

het Conservatorium van Amsterdam, 

voor blokfluit bij Walter van Hauwe en 

voor piano bij Marjés Benoist. Inmiddels 

combineert zij haar studie blokfluit met 

een pianostudie bij Jan Wijn. Lucie Horsch was zeven jaar lang lid van het Nationaal Kinderkoor, 

waarmee zij optrad onder leiding van befaamde dirigenten als Sir Simon Rattle, Mariss Jansons 

en Jaap van Zweden. Mede dankzij een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds speelt ze 

op blokfluiten gebouwd door Fred Morgan, Doris Kulossa, Stephan Blezinger en Seiji Hirao.   
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Alexandra Nepomnyashchaya 

Alexandra Nepomnyashchaya is geboren in 1986 in Moskou. Toen ze vier jaar was begon ze haar 

studie aan de Gnessin Special Music School in Moskou. Haar docenten waren L. Grigoryeva en  

I. Alterman (piano) en O. Martynova (klavecimbel). 

In 2004 vervolgde Alexandra haar studie aan het Nationaal Tchaikovsky Conservatorium in 

Moskou, waar ze clavecimbel en fortepiano studeerde bij O. Martynova en orgel bij A. Shmitov. 

Sinds september 2010 studeerde Alexandra voor haar Masters Degree aan het Conservatorium 

van Amsterdam bij Menno van Delft en Richard Egarr, waar ze in 2013 haar diploma behaalde. 

In 2015 ronde ze haar studie af aan de 

Hochschule für Musik und Theater in 

München waar ze les kreeg van Professor 

Christine Schornsheim. 

Dankzij haar liefde voor kamermuziek 

heeft zij, samen met Lucie Horsch en 

andere musici, in vele beroemde 

concertzalen en op festivals opgetreden. 

Zo trad zij op als solist en kamermusicus in 

Rusland (Moskou, Sint Petersburg en 

Nizhniy Novgorod concerthuizen), Europa 

(Amsterdam Concertgebouw, Centre 

Baroque de Versailles, Musee des Beaux-

Arts de Tours, Renaissance Library of 

Florence, Utrecht Early Music Festival) en 

op het Hong Kong Arts Festival. 

Tijdens de Prague Spring International 

Music Competition in 2012 won Alexandra 

de eerste prijs, de prijs voor de beste 

uitvoering van het opdrachtwerk en een 

speciale prijs van de Martinu-stichting. In 

2014 won ze de derde prijs op het 

Internationale Johann Sebastian Bach 

Concours in Leipzig.  
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Programma zondag 11 maart 2018 

 

GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767) Fantasia no. 3 TWV 40:4 

 Largo - Vivace - Largo- Vivace – Allegro 

 

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759) Sonate in F gr.t. HWV 369 

 Grave – Allegro – Alla Siciliana – Allegro 

 

CARL PHILIPP EMANUEL BACH (1714-1788) Sonate in g kl.t. Wq 135 

 Adagio – Allegro – Vivace con variazioni 

 

ISANG YUN (1917-1995) Chinesische Bilder (1993) 

 “Der Besucher der Idylle”  

 

FRANÇOIS COUPERIN (1668-1733) Concert Nr.4 in e kl.t. uit “Concert 

Royeaux” 

Prélude – Allemande – Courante françoise -

Courante à l’italienne – Sarabande – 

Rigaudon – Forlane 

 

ISANG YUN (1917-1995) Chinesische Bilder (1993) 

 “Der Affenspieler” 

 

JOSEPH BODIN DE BOISMORTIER (1689-1755) Sonate in g kl.t. op.91,4 

 Gayement – Gracieusement – Gayement 

 

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) “Syrinx” (1913) 

 

NICOLAS CHÉDEVILLE (1678-1741) Sonate in g kl.t. op.13,6 “Il Pastor Fido” 

 Vivace – Alla breve – Largo –   

 Allegro ma non presto 
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JAARPROGRMMA 

2018 - 2019 

 

Voor het seizoen 2018-2019 presenteren wij u opnieuw een afwisselend en bijzonder 

programma.  Hieronder een overzicht van de zondagmiddagen  waarop de concerten 

plaatsvinden  en de musici die voor u zullen optreden.  

Het bestuur heeft besloten om in de maand december geen concert te programmeren. In de 

drukke decembermaand is er in en om Oosterbeek een groot aanbod van concerten en 

optredens van koren.  En zoals in december van het afgelopen jaar zijn de 

weersomstandigheden soms zo slecht dat er weinig bezoekers komen.  

Maar we blijven wel een serie van 5 concerten aanbieden en dus starten we wat eerder in de 

herfst met een concert op 14 oktober a.s. 

Vanaf maart a.s. kunt u al een abonnement reserveren voor deze mooie serie. En u weet: de 

trouwe abonnementhouders zijn de kurk waarop onze stichting drijft. Deze groep samen met de 

sponsors  geven ons de budgettaire ruimte om in de Oude Kerk in Oosterbeek concerten te 

blijven organiseren. 

 

14 oktober 2018 

 Florianne Remme, cello & Jorian van Nee, piano 
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11 november 2018 

Daria van den Bercken, piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 januari 2019 

Ardemus Quartet, saxophone kwartet 
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10 februari 2019 

Colori Ensemble, fluit, hobo, marimba en piano 

 

 

10 maart 2019 

Liza Ferschtman, viool 
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