Over de musici

Programma pauzeconcert

De klavecinist en dirigent Jörn Boysen werd in 1976 in Lübeck geboren. Hij houdt
zich al sinds zijn middelbare schooltijd intensief bezig met oude muziek. Boysen
studeerde aan de Musikhochschule in Lübeck en vervolgens bij Tini Mathot en Ton
Koopman aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Tijdens zijn studietijd in
Lübeck richtte Boysen het orkest Musica Poetica op. Als dirigent, solist en
continuospeler werkt hij regelmatig met orkesten en koren in Duitsland, Spanje,
Frankrijk en Nederland. Hij geeft bovendien Master Classes in de historische
uitvoeringspraktijk. Critici beschrijven zijn klavecimbelspel als '... affectief en
zeer delicaat. Door zijn toucher … en de verfijnde overgang tussen de manualen
lukt het hem het onmogelijke op zijn instrument mogelijk te maken: de indruk van
verschillende dynamische sterkten te wekken'. (Kieler Nachrichten). Boysen is
artistiek leider van Opéra Mosset in Frankrijk en dirigeerde produkties bij het
Onafhankelijk Toneel in Rotterdam (Orfeo Intermezzi, 2005) en de Utrechtse
Spelen (Molière's/Charpentier's Le Malade Imaginaire, 2009 en 2011). Naast muziek
voor deze productie componeerde hij instrumentale en vocale werken. Voor de
Duitse kunstschilder en dichter Rainer Erhard Teubert zette Boysen gedichten uit
diens boek Schattenwind op muziek. Voor de concertserie Oude Muziek Nieuw in
Den Haag componeerde Boysen alle ontbrekende recitatieven van onvolledige
Bach's Markuspassie in diens stijl. De nieuwe delen waren stilistisch zo overtuigend
dat zelfs professionals met moeite konden ontdekken welke muziek origineel was
en welke nieuw. Deze nieuwe completering wordt inmiddels ook in het buitenland
uitgevoerd. Boysen is programmeur van de vier concertseries van Stichting Musica
Antica da Camera in Den Haag.
Elske Tinbergen studeerde cello bij Ran Varon en barokcello bij Viola de Hoog,
Jaap ter Linden en Lucia Swarts. Tevens specialiseerde zij zich in het bespelen van
de violoncello piccolo. Masterclasses volgde zij bij Anner Bijlsma. Elske maakte
een aantal jaren deel uit van het European Union Baroque Orchestra. Met Les
Musiciens du Louvre o.l.v. Marc Minkowski speelde zij o.a. in de Nederlandse Opera
productie van Händel's Giulio Cesare. Zij werkte in hetzelfde orkest mee aan de
CD-opname 'Rameau: une symphonie imaginaire', die een Edison 2006 heeft
gewonnen. Met Ensemble l'Esprit Musical was zij prijswinnaar op het Internationale
Van Wassenaer Concours 2000. Met ingang van september 2006 is Elske part-time
promovenda aan de Academie der Kunsten van de Universiteit Leiden, waar zij
onder leiding van Professor Ton Koopman onderzoek doet naar de vroege
verschijningsvormen van de cello en de muziek die voor deze instrumenten
geschreven is. Elske Tinbergen treedt regelmatig op als continuospeler en heeft
een lespraktijk cello en barokcello aan huis. Voor de Vereniging Huismuziek geeft
zij regelmatig cursussen ensemblespel en barokinterpretatie. In de pers was o.a.
het volgende over Elske te lezen: "De vitaliteit, expressie, helderheid van het koor
wordt met name door de cellist Elske Tinbergen met verve beantwoord. .....
Tinbergen toont haar talent zowel in alerte begeleiding als in ijzersterk solospel"
(Leidsch Dagblad).
--||----

Woensdag 18 januari 2012 12.45 - 13.15 uur

Eerstvolgende pauzeconcert 1 februari: Ensemble Farinelli’s Ground:”Oude Muziek”

Uitvoerenden: Elske Tinbergen, barokcello
en Jörn Boysen, klavecimbel
De cello en het klavecimbel
Solo-instrumenten in de Nederlanden
Alexis Magito
(1711-na 1772)

Sonata I a moll for the Violoncello
e Basso (±1765)
-Adagio
-Allegretto
-Grave
-Menuetto I/II

Pieter Bustijn
(1649-1729)

Suitte II D dur pour le clavessin (1712)
-Preludio
-Allemanda
-Corrente
-Sarabanda
-Giga

Willem de Fesch
(1687-1757)

Sonate IV d moll for a Violoncello solo, with a
thorough bass for the Harpsichord op. 13
-Largo
-Allemanda Allegro
-Minuetto I/II

---||---Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, stellen we uw
bijdrage (richtbedrag € 3,50 p.p.) op prijs. Hiervoor staat een bus bij de uitgang.

