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Larissa Groeneveld, onthoud die naam schreef Le Figaro  
in 1995. In de loop der jaren heeft Larissa Groeneveld 
vaste ensembles gevormd. met pianist Frank van de Laar,  
het Osiris Trio en met harpiste Gwyneth Wentink. 

Ze concerteerde met onder andere Giora Feidman, 
Dmitri Ferschtman, Natalia Gutman, Herman Krebbers, 
Reinbert de Leeuw en Giovanni Sollima. Vele vooraan
staande Nederlandse componisten zoals Theo Loevendie 
en Theo Verbey schreven composities voor haar. Zo ook 
het dubbelconcert voor haar en Ernst Reijseger door 
Guus Janssen. Tijdens de Amsterdamse Cellobiënnale 
2010 speelde zij de wereldpremière Bandersnatch voor 
cello en pianola van Theo Verbey, en in 2012 Words and 
song without words van Yannis Kyriakides. Het stuk is be
kroond met de International Composters Rostrum Prize 
2014

Met het Osiris Trio geeft zij vele concerten over de hele 
wereld. Het trio werd veelvuldig bekroond, onder andere 
in 1992 met de Philip Morris Finest Selection en met de 
prestigieuze Annie Bosboom Prijs 1997. In 1996 speelden 
ze in de serie Rising Stars, met een concert in de Carne
gie Hall in New York. 

In 1988 debuteerde Larissa Groeneveld in de Grote Zaal 
van het Concertgebouw in Amsterdam met het Tripel
concert van Beethoven. Sindsdien heeft ze als soliste  
met vele grote orkesten opgetreden, waaronder het  
Nederlands Philharmonisch Orkest, de Stuttgarter Philhar
moniker, de Berliner Symfoniker en het St. John’s Smith 
Square Orchestra. In 2005 speelde zij het celloconcert 
van Gulda met leden van het Koninklijk Concertgebouw 
Orkest. 

Zij is verbonden als hoofvakdocente aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag voor de masterspecialisa
tie Pianotrio aan het Conservatorium van Amsterdam en 
voor jong talent aan het aMT. 

Larissa Groeneveld bespeelt een Domenico Busan 
cello uit Venetië, 1763. 

www.larissagroeneveld.com

Larissa Groeneveld
Cello Solo

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! 

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
15 december  In de ban van…
12 januari 2019  Lisa Jacobs



De Noorderkerkconcerten worden mogelijk gemaakt door: 

MeT dank aan: Dille en Kamille, De Boerenmarkt en alle vrienden van de Noorderkerkconcerten’.
Noorderkerkconcerten is zeer erkentelijk voor de steun van de leden van de Noorderkring.
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noorderkerkconcerten 
noorderkerkconcerten.nl  

info@noorderkconcerten.nl

Johann Sebastian Bach 1685 – 1750

Cellosuite nr 3 in C BWV 1009
Als zo veel muziek van Bach zijn de suites voor cello solo 
eeuwenlang nagenoeg veronachtzaamd. Alleen in een 
kleine kring van connaisseurs circuleerden de stukken. 
Pas in 1825 verschenen de werken als Six sonates ou étu-
des voor het eerst in druk. Oefenstof, zo zagen de meeste 
19eeeuwse muzikanten deze eigenaardige ‘kunststukjes’ 
van Bach. Robert Schumann vond dat kennelijk ook, want 
hij componeerde er een pianobegeleiding bij om de 
muziek meer aan te laten sluiten bij de smaak van het 
publiek. Eerst begin deze eeuw zijn door de Spaanse cel
list Pablo Casals de suites, zij het in een sterk geroman
tiseerde gedaante, doch in de oorspronkelijke vorm, uit 
de mottenballen gehaald. Sedertdien staan de suites 
weer volop in de belangstelling. 

De Prélude van de derde suite opent met een dalende 
toonreeks, die twee octaven omspant. Uit deze reeks 
(niet toevallig een term uit de wiskunde) vloeit een schier 
eindeloze stroom noten voort, die aanvankelijk zonder 
structuur lijkt te zijn. Geleidelijk, als een vloeistof waarin 
de kristallen zich vormen, worden melodische lijnen 
herkenbaar. Het deel sluit af met een herhaling van de 
openingsfrase. De Allemande is thematisch afgeleid van 
de dalende toonreeks uit de Prélude. Op ingetogen wijze 
versiert Bach de melodie. In een rustig tempo danst de 
cello over alle vier de snaren, daarbij af en toe een extra 
ornament in de vorm van een triller in tweeëndertigste 
noten producerend. 
De Courante is eveneens gematigd van tempo, maar 
klinkt wat luchtiger dan de Allemande omdat de dans 
hoofdzakelijk in achtste noten wordt gespeeld. Opnieuw 
verwerkt Bach de dalende toonreeks uit de opening, 
nu in de vorm van een arpeggio. De tonen waaruit het 
beginakkoord is samengesteld, worden —in plaats van 
gelijktijdig— achter elkaar gespeeld (als een harp; van
daar de term ‘arpeggio’, dat wil zeggen ‘harpsgewijs’). De 
statige Sarabande, van zichzelf al geen feestnummer, lijkt 
in deze derde suite meer ingetogen dan ooit. Dan wijkt 
de ernst voor de vrolijkheid van de beide Bourrées. Als in 
een ‘da capo’ aria 

Max Reger 1873 – 1916

Suite voor cello solo nr 3 in a, opus 131 c
De Beierse componist Max Reger staat niet bepaald te 
boek als een nieuwlichter. Vanachter zijn geliefde orgel 
componeerde hij in de geest van Bach en Van Beethoven. 
Hij fulmineerde tegen de perverse rommel waarmee 
Wagner en Richard Strauss de muziekwereld in zijn da
gen verziekte. Geen wonder dat de drie suites voor cello 
solo, die hij in 1915 componeerde, best door zijn grote 
inspirator, Johann Sebastian, zelf zouden kunnen zijn 
geschreven. 

Het openingsdeel, Präludium. Sostenuto, is niet in de 
gebruikelijke stijl van een ouverture naar Frans model 
gegoten, maar heeft het karakter van een breedvoerige 
overpeinzing. Het is bedachtzame, expressieve muziek. 
De harmonieën zijn complex. Muziek die je eigenlijk 
vaker achter elkaar zou moeten beluisteren om er, bij 
wijze van spreken, de vinger achter te krijgen. Het mid
dendeel, Scherzo. Vivace, is een stuk toegankelijker. Een 
uitbundige, haast walsachtige beweging (Reger lichtelijk 
aangeschoten?) met een zangerig trio. Het laatste deel, 
Andante con variazioni, is een variatiestuk. Na het intro
verte, nogal geconstrueerde thema volgen vijf bijzonder 
fraaie variaties.

Pēteris Vasks geb. 1946

Grâmata čellam (Het boek) 1986

Pēteris Vasks is een Letse componist, die aanvankelijk 
een opleiding voor  contrabassist volgde aan het Litouws 
Staats Conservatorium. Vanaf 1970 verlegt hij zijn inte
resse naar componeren. Zijn grote voorbeeld is dan de 
Poolse componist Witold Lutoslawsky (19131994). Zijn 
fantasierijke, scheppende geest roept klankbeelden op 
die noch tonaal, noch atonaal zijn. Zijn originele muziek 
is spiritueel, expressief en bovenal puur. Geen kunstjes. 
Luister naar de tweedelige compositie ‘Het boek’ voor 
cello solo uit 1986. Deel 1: Fortissimo. Vlijmscherp sneren 
de noten door merg en been. Dit boek is een thriller, 
weerzinwekkend vanaf zin één tot aan het eind van het 
hoofdstuk. De benarde positie van de Baltisch landen 
verklankt(?). Deel twee: Pianissimo. Fluisterend, aarze
lend, komt de muziek tot leven. Dan zet de cello heel 
sonoor een lied in, in duet met vocalises van de soliste. 
Dit is de eerste alinea van hoofdstuk twee van het boek, 
dat nu gaat over het kwetsbare milieu waarin de Balten 
leven. Er volgt nog een tweede vocalise voordat de klan
ken wegsterven. Fascinerend!

Gaspar Cassadó i Moreu 1897 – 1966

Suite voor cello solo 1926

De Catalaanse cellist en componist Gaspar Cassadó i 
Moreu studeerde in Parijs, tegelijkertijd met zijn leer
meester, de Spaanse cellist Pablo Casals (18761973). Daar 
verkeerden zij in de naoorlogse jaren in gezelschap van 
Maurice Ravel en Manuel de Falla. De invloed van deze 
vermaarde componisten is onmiskenbaar in het oeuvre 
van de Catalaan. De Suite voor cello solo uit 1926 is een 
van de bekendste composities van Cassadó. De suite 
heeft drie delen: Prelude-Fantasia (een zarabanda met 
citaten uit Zoltan Kodaly’s sonate voor cello solo, opus 
8 en een quote van de fluitsolo uit Ravels ‘Daphnis et 
Chloé’); Sardana-danza (dé volksdans van de Catalanen); 
Intermezzo e danza finale (een warmbloedige Jota).

Han van Tulder (www.hanvantulder.nl)


