Programma pauzeconcert

Over de bassist (ingEkorte cv)
Contrabassist James Oesi (London, 1988) 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 solo-instrument. Hij speelt zijn
soloprogramma’s – bestaande uit werken van onder andere Bach, Rachmaninoff,
Berio en Beethoven – in het Amsterdamse Concertgebouw, Oosterpoort Groningen,
TivoliVredenburg, op het Amsterdamse Grachtenfestival, het Bachfestival in
Dordrecht en Amersfoort, Cityproms Leeuwarden, CrossLinx Festival en op festival
Wonderfeel, waar Radio 4 gelegenheidsrecensent Benjamin Herman zijn concert
benoemde tot één van de hoogtepunten van het festival . 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 en Vrije Geluiden. Sinds februari 2016 is James
de huismuzikant van het Utrechtse Het Muzieklokaal waar hij regelmatig met
andere prominente musici speelt. 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 Electriciteitsfabriek in Den Haag plaatsvindt.
Daarnaast is James Oesi veelgevraagd als moderne muziek ensemblespeler. Hij
treedt op met Asko|Schönberg, Insomnio, Oerknal, Ives Ensemble en het
prestigieuze Ensemble Modern. Ook assisteert James zijn voormalige leraar Quirijn
van Regteren Altena bij zijn lessen aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag.
Begin 2016 gaat het toneelstuk Wachten op de Barbaren van Toneelschuur Haarlem
(gebaseerd op de roman van J.M. Coetzee) in première waarvoor James Oesi alle
muziek speelt, die speciaal voor hem geschreven is door Wilko Sterke.
In de zomer van 2015 krijgt James een gift van het Prins Bernard Cultuurfonds
waarmee hij een contrabas – in 1872 gemaakt door Giuseppe Baldontoni –
aanschaft
In mei 2012 studeert James met een 10 met aantekening af op het Koninklijk
Conservatorium Den Haag, dat eindexamen werd later bekroond met de Fock
Medaille voor beste solo examen van dat jaar. Zijn studie was een unicum: hij is de
enige contrabassist ooit die een masters solo contrabas studeert in Den Haag. Voor
zijn studie bij Quirijn van Regteren Altena krijgt hij het Huygens Scholarship, de
meest prestigieuze studiebeurs van Nederland, en steun van The Countess of
Munster Musical Trust uit Engeland.
Gedurende zijn gehele studie, en daarna volgt James masterclasses en
coachingsessies bij onder andere Gary Karr, Anner Bijlsma, Geoffrey Simon
(dirigent en producent), Leon Bosch (voormalig solocontrabas van Academy of St
Martin in the fields), Klaus Trumpf en Thomas Martin.
In 2009 zorgt een auditie bij het Swiss Global Artistic Foundation te Montreux
ervoor dat James kan meedoen aan het muzikale zomerkamp van de
wereldberoemde contrabassist Gary Karr. Daar weet James samen met Gary Karr
op te treden.
----||---Eerstvolgende pauzeconcert is op 13 september: DUO ROSEMONT
Hilde van Ruymbeke, sopraan en Elly van Munster, romantisch gitaar

Woensdag 6 september 2017 12.45 - 13.15 uur

Uitvoerende: James Oesi, contrabas

Luciano Berio
(1925 - 2003)

Psy

Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)

Celllo suite no. 4, BWV 1010:
I. Prelude
II. Allemande
III. Courante
IV. Sarabande
V. Gavotte I + II
VI. Gigue

Francois Rabbath
(1931 - )

Poucha Das

----||---Het voortbestaan van de pauzeconcerten raakt steeds meer afhankelijk van de
bijdragen van de bezoekers. Richtbedrag: € 5,= per persoon.
Daarvoor is het mandje bij de uitgang bestemd. Desgewenst kan deze bijdrage
worden overgemaakt op rekening nummer NL65 INGB 0000 6064 58.

