
zaterdag 17 maart 2018

James Oesi  contrabas
Diamanda La Berge Dramm  viool
Andrea Vasi  piano 

Edgar Meyer geb. 1960

Concertduo Contrabas en viool 
Movement I

Claude Debussy 1862 – 1918

Suite Bergamasque Contrabas, piano en viool 
Claire de Lune  

Béla Bartók 1881 – 1945

Roemeense Volksdansen Sz 68 piano
I  Jocul cu bata (Stick dance)
II  Braul (Sash dance)
III  Pe loc (In one spot)
IV Buciumeana (Horn Dance)
V  Poarga romaneasca (Romanian polka)
VI  Maruntel (Fast Dance): L’istesso tempo
VII  Maruntel (Allegro vivace) 

Ludwig van Beethoven 1770 – 1827

Pianotrio in Es opus 1/1 contrabas, piano en viool
I  Allegro
II  Adagio cantabile
III  Scherzo. Allegro assai. Trio
IV  Finale. Presto 

Contrabassist James Oesi (geboren in London en op
gegroeid in Zuid Afrika) is sinds zijn komst in 2009 naar  
Nederland een bekend gezicht in de klassieke en moderne 
muziekwereld. Als één van de weinigen richt hij zich op de  
bas als soloinstrument. Hij speelt zijn soloprogramma’s 

— bestaande uit werken van onder meer Bach, Rachmani
noff, Berio en Beethoven — in het Amsterdamse Concert
gebouw, Oosterpoort Groningen, TivoliVredenburg, op het  
Amsterdamse Grachtenfestival, het Bachfestival Dordrecht 
en Amersfoort, Cityproms Leeuwarden, CrossLinx Festival 
en op festival Wonderfeel. Oesi speelt meerdere keren 
op NPO Radio 4, speelt en wordt geportretteerd door NPO 
Radio 1 en is als solist te gast bij Podium Witteman,  
Vrije Geluiden en 24Classics. Er verschijnen uitgebreide 
interviews met hem in NRC Handelsblad en Luister en 
Classic FM UK featured één van zijn video’s. James is 
initiatiefnemer en artistiek leider van het Dutch Double 
Bass Festival, een muziekfestival rondom de contrabas 
waarvan de eerste editie in mei 2017 in De Electriciteits
fabriek in Den Haag plaatsvindt. Naast zijn solowerk is 
Oesi veelgevraagd als moderne muziek ensemblespeler. 
Hij treedt op met Asko|Schönberg, Insomnio, Oerknal, 
Ives Ensemble en Ensemble Modern. 

Oesi studeert in 2012 af aan het Koninklijk Conservato
rium Den Haag, met een 10+ onderscheiding en hij wint 
de Fock Medaille voor beste solo examen van dat jaar. 
Hij studeert daarvoor in Moskou en volgt masterclasses 
bij onder andere solobassist Gary Karr en cellist Anner 
Bijlsma. 

James Oesi

Huischroniqeur Herbert van Hasselt houdt na afloop van 
dit concert een pilaarpraatje. Verwacht prachtige anekdo
tes over de roemruchte geschiedenis van Amsterdam, de 
Noorderkerk en natuurlijk muziek. Herbert was voorheen 
directeur van de Amsterdamse Oude Kerk

Na afloop van het concert bieden wij u graag  
een kopje koffie of thee aan in de kerk.



Andrea Vasi werd geboren te Voorburg, in een Roemeens– 
Nederlands gezin. Ze begon met pianospelen op zes
jarige leeftijd, en werd vier jaar later toegelaten op de 
‘School voor Jong Talent’ aan het Koninklijk Conservatori
um te Den Haag. In deze periode, op veertienjarige leef
tijd, won zij de 1e prijs, Persprijs en Publieksprijs tijdens 
de nationale van het Prinses Christina Concours (als duo 
met violiste Sumire Hara), en naar aanleiding hiervan 
trad zij op in Carnegie Hall, New York (VS). Twee jaar later 
won ze weer, nu als duo met violist Noa Eyl. Weer mocht 
ze optreden in Carnegie Hall, en werd gevolgd door de 
televisieserie ‘Jonge mensen op weg naar het concert
podium’. In datzelfde jaar, 2006, was zij finalist van het 
Steinway Concours in het Concertgebouw Amsterdam (als 
soliste). In 2012 won zij, samen met sopraan Ellen Valken
burg, het ‘Musico Liedconcours.’ Als lid van het NJO Steve 
Reich ensemble 2013 (van het NJO), werkte zij samen met 
Steve Reich en trad op op het Lowlands Festival. In 2014 
was zij ‘Young Artist in Residence’ tijdens de Gelderse 
Muziekzomer van het NJO, en soleerde toen o.a. in het 
derde pianoconcert van Beethoven op fortepiano. In 2014 
was zij, ook samen met Ellen Valkenburg, finalist en prijs
winnaar tijdens het Internationaal Vocalisten Concours 
te ’sHertogenbosch, in de categorie voor liedduo. In 
2015 waren zij prijswinnaar tijdens de Student Lied duo 
competition in Enschede. Andrea maakte tournees door 
Frankrijk, België, Zwitserland, Liechtenstein, de VS, Cana
da, India (met violist Bas Treub en sopraan Nora Fischer) 
en Argentinië (met violist Maxime Gulikers en sopraan 
Laetitia Gerards). Zij was speciale gast op o.a. het Gergiev 
Festival (Rotterdam) en het Grachtenfestival (Amsterdam). 
Momenteel is Andrea docent aan het Koninklijk Conser
vatorium te Den Haag, en de TU Delft. 

Diamanda La Berge Dramm groeide op in Amsterdam 
tussen sleutelfiguren van de muzikale werelden van klas
siek, modern en improvisatie. Haar spelstijl en program
ma’s worden gekenmerkt door een combinatie van alle
drie. De afgelopen jaren gaat haar vioolspel steeds vaker 
met haar stem gepaard. In 2015 ontving ze de prestigieu
ze Kersjesprijs. Op haar dertiende bracht ze Raadsels van 
Louis Andriessen in premiere in het Concert gebouw tij
dens het Holland Festival 2005. Sindsdien treed ze op als 
solist, kamermusicus en band member op festivals zoals 
Zürich Tage fur Neue Musik, Grachtenfestival, Lucerne  
Festival, Holland Festival, en November Music. Diamanda 
werkte samen met gerenommeerde componisten zoals 
Christian Wolff, Alvin Lucier, Gunther Schuller, Chaya Czer
nowin, en George Benjamin. 

Diamanda is als jonste lid deel van Splendor Amster
dam. Ze is te horen op Tzadik en New World Records. Ze 
studeerde in Boston aan het New England Conservatory, 
waar ze in 2013 de John Cage Award ontving voor haar 
contributie aan hedendaagse muziek. Zij keerde terug 
naar Nederland om bij Vera Beths te studeren aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag. In mei 2015 
behaalde Diamanda haar Master met onderscheiding en 
won daarbij de Nicolai prijs voor meest bijzondere eind 
examen. Dit seizoen maakt zij een tournee door Neder
land als deel van het Dutch Classical Talent traject. 



Edgar Meyer geb. 1960

Concertduo voor contrabas en viool 
Movement I

Edgar Meyer is een Amerikaanse contrabassist, multi 
instrumentalist en componist. Volgens mijn online 
research omvat zijn repertoire naast klassieke muziek 
ook blue grass, new grass en jazz. Eerlijk gezegd: blue en 
new grass waren voor mij onbekende muziekbegrippen. 
Daarom heb ik met als zoekkenmerk blue en new grass 
YouTube filmpjes gegoogeld. Nu weet ik het. Dat grass 
heeft vast te maken met de uitgestrekte prairies en de 
soort countryenwesternmuziek van cowboys, die daar
bij thuishoort. Hoewel niet bepaald ‘my cup of tea’, dat 
aldus verkregen inzicht hielp me wel bij het appreciëren 
van het Concertduo voor contrabas en viool.

Zo stel ik het me voor. Edgar Meyer en zijn blue grass 
super group hebben zich een avond lang in een rokerige 
saloon heerlijk uitgeleefd. De meeste bandleden zitten 
inmiddels aan de bar. Alleen hijzelf en de violist(e) zijn 
op het podium achtergebleven. Nog even afkicken. Beetje 
loom improviseren zij wat op hun instrumenten. Ieder 
voor zich. Soms botsen de klanken en klinken de harmo
nieën dissonant, maar — haast bij toeval — ontstaan er 
ook consonante samenklanken. Voorzichtig kennismaken, 
zou je denken. De bassist krijgt er zin in. Hij strijkt een 
klein blue of new grass riedeltje. De viool reageert op de 
tempoversnelling. Vaak genoeg klinkt het duo nog akelig 
vals, maar het muzikale temperament van de rasarties
ten verloochent zich niet. Out of the box ontspruit een 
aanstekelijk hiphopdansje. Leuk hè, nog even rustig 
uitstrijken en dan een pilsje gaan drinken… 

Claude Debussy 1862 – 1918 

Suite Bergamasque
Clair de lune

De Suite Bergamasque is een vierdelige pianocyclus, 
waaraan Debussy gedurende de periode 1890 tot 1905 
gebeiteld en geschaafd heeft. De titel van de cyclus 
verwijst naar de tweede regel uit het gedicht Clair de lune 
uit de cyclus Fêtes galantes van de Franse symbolist Paul 
Verlaine. In het derde deel, het dromerige Clair de lune, 
lijken de melodische lijnen eerder geschreven voor harp 
of luit dan voor pianosolo. De combinatie viool/piano is 
meer geëigend. Dit is de tekst van de tweede strofe uit 
het gelijknamige gedicht uit 1869 van Paul Verlaine:

Tout en chantant sur le mode mineur
L’amour vanqueur et la vie opportune,
Ils n’ont pas l’air de croire à leur bonheur
Et leur chanson se mêle au claire de lune.
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Béla Bartók 1881 – 1945

Roemeense Volksdansen Sz 68

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog ontstond in 
Hongarije een akelige antistemming tegen de Roemeen
se minderheden. De etnoloog Béla Bartók, wars van dit 
soort raciale sentimenten, wijdde juist daarom in 1915 
een hele reeks werken aan de Roemeense folklore. De 
zesdelige cyclus Roemeense Volkdansen, aanvankelijk 
voor pianosolo gecomponeerd, verwierf vooral in de 
orkestversie uit 1917 en de bewerking voor viool en piano 
van de violist Zoltàn Szèkely grote populariteit. Eigenlijk 
gaat het om zeven dansen, want het zesde en laatste 
deel bevat twee snelle dansen. Bartók vereenvoudigde de 
ritmische onregelmatigheden van de oorspronkelijk in 
de jaren 1910, 1912 geregistreerde melodieën. Daartegen
over verrijkte hij de harmonische structuur. 

De eerste dans, Joc Cu Bâtă (Dans op stelten), is  
een trotse mannendans in gedragen tempo, waarbij de 
benen van de danser haast tot aan het plafond reiken.  
De tweede dans, Brâul (Dans met sjerp), door de klarinet  
gespeeld, komt uit de spinnerij en is dus voor jonge 
vrouwen bedoeld. In Pe Loc (Op één plaats) fluit een 
piccolo een huiveringwekkende melodie boven een zacht 
dreunend gestommel op één plaats. In de ingetogen 
hoorndans, Buciumeana, neemt de soloviool het voor
touw, later gevolgd door de andere orkeststemmen.  
Beduidend temperamentvoller zijn de laatste drie 
dansen, Poargă Românescâ, een bekoorlijke Roemeense 
polka voor kinderen, en Măruntel 1 en 2. Deze onstuimige 
dansen volgen elkaar, praktisch zonder onderbreking, 
vliegensvlug op.

Ludwig van Beethoven 1770 – 1827

Pianotrio in Es opus 1/1

De drie Pianotrio’s opus 1 zijn opgedragen aan graaf Karl 
Lichnowsky, een begunstiger van de zojuist uit Bonn in 
Wenen gearriveerde componist. Ten tijde van het ont
staan van de betreffende werken (1792  – 1794) woonde de 
jonge Van Beethoven pontificaal bij de adellijke mecenas 
in huis. Iedere vrijdagavond organiseerde Lichnowsky 
voor familie en vrienden huisconcerten, waarbij onder 
meer nieuwe composities van Van Beethoven ten gehore 
werden gebracht. De innovatief ingestelde componist 
greep de gelegenheid aan zich te distantiëren van de 
oorspronkelijke triosonate door alle drie de instrumen
ten min of meer gelijk te berechtigen. Een Van Beethoven 
componeerde geen brave salonmuziek voor getalen
teerde amateurs; zijn eerste officiële publicatie bevat 
volbloed kamermuziek voor professionals! De Weense 
uitgever Artaria deed goede zaken met deze vroegro
mantische werken. 

Het eerste deel van het Trio in Es is een schoolvoor
beeld van de sonatevorm. Twee contrasterende thema’s, 
het eerste dynamisch en vitaal, het tweede zangerig en 
hunkerend, worden tweemaal geëxposeerd en afgesloten 
door een krachtige coda. In de doorwerking vlecht de 
componist de elementen uit het geëxposeerde materiaal 
dooreen. Het Allegro sluit af met de reprise van hoofd 
en neventhema, plus coda. De pianist (oorspronkelijk de 
componist zelf) heeft zijn handen er vol aan. De piano 
opent het zoet wiegende Adagio cantabile. De viool 
neemt aarzelend het initiatief over. Dan is het de beurt 
aan de cello. Zo kabbelt deze behaaglijke muziek frase 
voor frase vredig voort. Het Scherzo (Allegro assai) is bij 
Van Beethoven allang geen gepommadeerd menuetje 
meer, maar een flitsend concertare (wedijver) van piano 
versus strijkers. Een draailier wordt geïmiteerd. Het trio is 
een sierlijk intermezzo. Met vurige schwung en elegante 
pedanterie besluit de Finale (Presto) dit aantrekkelijke 
trio in rondovorm. 

Han van Tulder (www.hanvantulder.nl)
Muziek in de Noorderkerk: 
de perfecte zaterdag middag in hartje Amsterdam. 
Doe boodschappen op de biologische Noordermarkt,  
eet de beste appeltaart van Amsterdam bij Café Winkel  
en geniet van een uur concert in de Noorderkerk.

Volgende Noorderkerkconcerten
24 maart New European Ensemble
7 april Ebonit


