
zaterdag 23 maart 2019

Bandocello

Karel Bredenhorst  cello
Andreas Rokseth  bandoneón

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.

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!
 

Volgende Noorderkerkconcerten 
30 maart  Damask
6 april  Freude

J. Massenet 1842-1912

Élégie

J.S. Bach 1685-1750

Sinfonia 4
Sinfonia 1
Sinfonia 11
Sinfonia 10

O. Messiaen 1908-1992

Lounge à l’Éternité

J.S. Bach 1685-1750

Suite I in G: prelude 

J. De Caro 1899-1980

La Rayuela 

C. Saint-Saëns 1835-1921

The Swan 

R. Glière 1875 - 1956

Waltz in A, Op.48/2

O. Valles 1924-2003

La Compañera

V. Greco 1888-1924

Ojos Negros

P. Laurenz 1902-1972

Milonga de mis amores

J. Dames 1907-1994

Nada

E. Satie 1866-1925

Gnossienne Nr.1

Kom na het concert naar

Wijnbar&Restaurant diVino
en geniet van een gratis glas huiswijn

Z.O.Z. vOOr meer infOrmatie



Cellist Karel Bredenhorst, geboren in Den Haag, treedt 
internationaal op als solist maar vooral als kamermusi-
cus. Karel was mede-oprichter en cellist van het EnAc-
cord kwartet, werkte als plaatsvervangend solo-cellist 
in het Lübecker Philharmoniker en speelde tot 2017 als 
aanvoerder in het Cello8ctet Amsterdam. Tegenwoordig 
speelt Karel veelvuldig met zijn Cuarteto SolTango, treedt 
regelmatig op met zijn 'loopstation' als The GoOzer, is 
cellist by Pynarello en oprichter en artistiek leider van het 
Cervo Chamber Music festival in Italië. 

Karel volgde zijn opleiding in Nederland bij Monique 
Bartels en Paul Uyterlinde en sloot in Duitsland zijn 
Masters af bij Troels Svane aan de Musikhochschule in 
Lübeck.

De Noorse bandoneónist Andreas Rokseth maakte 
uitgebreide studiereizen en tochten door Argentinië, 
waar hij lessen heeft gevolgd bij enkele van de grootste 
bandoneonisten van Argentinië. In Europa studeerde hij 
bij Kåre Simonsen, Per Arne Glorvigen en Pablo Mainetti. 
Op 17-jarige leeftijd won hij de 1e prijs bij het Interna-
tionale Bandoneón Con-cours Klingenthal (Duitsland) 
en studeerde hij af aan het Codarts Conservatorium te 
Rot-terdam, als de eerste bandoneón-speler ooit met de 
hoogste haalbare eindcijfers.

Een van de projecten waar hij de meeste jaren zijn 
energie aan heeft besteed, is zijn duo Julie & Andreas, 
waar hij zijn tango-instrument combineert met de harp. 
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Bandocello
Vandaag verkennen Andreas en Karel de uithoeken 
van de Argentijnse volksmuziek en westerse klassieke 
muziek. Een stap buiten de 'comfort-zone' van beide 
musici. De sono-re, warme klank van de cello en de 
melancholisch diepe toon van de bandoneón vorm een 
ongebruikelijke maar prachtige combinatie. Afgelopen 
zomer hebben Andreas en Karel in het dorpje Cervo aan 
de ligurische kust in italië samen een cd opgenomen 
met een selec-tie van de muziek die vandaag zal klinken 
in de Noorderkerk.

De musici zullen het programma zelf toelichten. De volgor-
de van het programma kan eventueel veranderen.

Wijnbar&Restaurant diVino staat voor gezelligheid, uitstekende wijnen, onze huiswijn Montepulciano behoort tot de top uit de Piemonte, 

heerlijke keuken met uitsluitend de authentieke Italiaanse dish en persoonlijke bediening. En dat om de hoek aan de Boomstraat 41. U kunt 

iedere zaterdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 komen genieten van een gratis glas huiswijn! U bent hierbij van harte uitgenodigd namens 

het gehele team van diVino, de mooiste bar van de Jordaan!
Wel even deZe bOn afscheuren en meenemen

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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