
Influenza: Het woord ´Influenza` staat centraal in het programma en 
wordt breed geïnterpreteerd: macht, compositievorm en inspiratie. Dit 
laatste, de inspiratie, tekent ook het spel en de werkwijze van deze drie 
musici, waarmee zij als Zimbello (= lokvogel) het publiek weten te 
boeien. Zimbello speelt muziek van o.a. Landini, Bassano en Meijering. 
 
Zimbello: Kampvuur, muziekles en Lien met de mandolien? Zimbello 
rekent voor goed af met deze associaties! Nelleke ter Berg-gitaar, 
Brechtje Roos-blokfluiten en Martine Sikkenk- mandoline, mandola; drie 
gedreven, ambitieuze, eigenzinnige musici die vol energie en met 
doordachte programma's klassieke muziek brengen. Met verstand van 
zaken, aandacht voor presentatie en het lef om van gebaande paden te 
treden, wil Zimbello laten horen en zien dat muziek (leef)tijdloos is. De 
combinatie van blokfluit, gitaar en mandoline maakt Zimbello tot een 
uniek ensemble, waarvoor (nog) geen kant en klare composities bestaan. 
In de praktijk betekent dit dat muziek uit de 14e eeuw naast hedendaagse 
muziek kan klinken. Grenzen worden opgerekt en over-schreden; bij elk 
interessant stuk wordt bekeken of het geschikt en speelbaar is voor de 
instrumenten. Soms is het nodig om passages te bewerken zodat het 
uiteindelijke resultaat voldoet aan hun muzikale idee. Voor Nelleke, 
Brechtje en Martine telt niet alleen de muziek, maar ook de wijze waarop 
deze gebracht wordt. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

Het eerstvolgende pauzeconcert in de Kloosterkerk: 
woensdag 29 september 2004: Le Cercle Musical 

 Tami Krausz, fluit; Barbara Erdner, viool;  
Deirdre Dowling, altviool; Marjon Minderhoud, cello  

 
Het eerstvolgende pauzeconcert in de Raad van State (Gotische Zaal) 
Woensdag 22 september 12.45 uur, (zie ook www.raadvanstate.nl) 

 
De pauzeconcerten zijn mede mogelijk gemaakt door: Fonds 1818, het Anjerfonds, 

het Casema Cultuurfonds en M.A.O.C Gravin van Bylandt Stichting. 
 

Onze website met o.a. het eerstvolgende programma, informatie  
over de diverse cd's is te vinden op het adres: http://home.wanadoo.nl/kloosterkerk.  

Een folder met hierin de vermelding van de pauzeconcerten van het  
seizoen 2004/2005 vindt u in het informatierek bij de uitgang. 

Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk 
 

pauzeconcert op woensdag 15 september 2004 12.45 - 13.15 
 

Uitvoerende: Zimbello met: Nelleke ter Berg, gitaar en 
Brechtje Roos, blokfluiten 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 Zimbello speelt Influenza 
1. G. Bassano  Ung gay bergier 
 ( ?- 1617)  
   
2. L. de Narvàez  Guàrdame las vacas 
 (c.1490- ?) volksmelodie Echûohara 
   
3. L.H. Yudo  Cânone em pi 
 (1983)  
   
4. R. Rognioni  Ancor che col partire 
 ( ?- 1620)  
   
5. T. Loevendie  Sonate voor stem 
 (1930)  
   
6. H. Genzmer  Klänge der Nacht: 
 (1909)  -Träume - Nachts - Stille der Nacht 
   
7. J.J. Van Eyck / J. Dowland Courant/ The frog galliard 
 (c.1590-1657) / (1562-1626)  

----------------------------------------------------------------------------------- 
Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten,  

stellen we uw bijdrage op prijs (richtbedrag 2 euro p.p.).  
Hiervoor staat een bus bij de uitgang. 

 
Bij de uitgang is  een CD verkrijgbaar: ”De Haagse Orgelmis” 

 met medewerking van vijf Haagse organisten voor slechts 10 euro. 


