
Over de musici 
 
Erjan van der Velde (1998) begon op zevenjarige leeftijd als jongenssopraan bij 

Jongenskoor Dalfsen. Op zijn dertiende werd hij tweede sopraan, waarna hij 
doorgroeide tot jongensalt. Na één jaar als bas te hebben gezongen besloot hij als 

countertenor verder te gaan. In de periode bij dit koor heeft hij onder andere 
meegewerkt aan de Matthäus Passion, Johannes Passion en het Requiem van 
Duruflé. Ook heeft hij als solist meegewerkt aan de Johannes Passion en liederen 

gezongen als ‘Buβ und Reu’ en ‘Music for a while’ gezongen. Vanaf 2015 kreeg hij 
les van Jasper Schweppe in Zwolle. Inmiddels volgt hij het traject Practicum 

Musicae aan het Koninklijk Conservatorium en krijgt hij les van Noa Frenkel. 
Daarnaast volgt hij ook de studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van 

Leiden.   
Tomáš Kardoš was born in the little town of Kráľová pri Senci, Slovakia. At age 6 

he began to study cello at the Music School in Senec and later continued his studies 
at the Konzervatórium v Bratislave with Karol Filipovič. An intense love for earlier 

repertoire followed Tomas from the beginning, and it was this that drove him to 
pick up the bassoon and the harpsichord during his time at conservatory. Tomas 

received his master’s degree at the Conservatorium Privatuniversität of Vienna 
where he studied baroque cello with Jörg Zwicker and baroque bassoon with 

Jennifer Harris. In his final masters year he took advantage of the Erasmus 
exchange program to further specialize at the Koninklijk Conservatorium of The 

Hague, Netherlands. 
Leonardo Valiante, Montevideo, Uruguay, studeerde aan de muziekschool Virgilio 

Scarabelli en slaagde In 1989 als pianoleraar aan het Falleri Balzo Conservatorium, 
waarna hij bij Nelly Langone de Trocolli een postgraduate cursus volgde. Vervolgde 

zijn studie klavecimbel bij Eduardo Gilardoni en Carlos Levin aan het Anglo 
Instituut, behaalde klavecimbel diploma A. Tussentijds volgde hij masterclasses 

klavecimbel bij José González Uriol, Rosana Lanzelote, Yves Rechsteiner en Mahan 
Esfahani. Daarna speelde hij met het SODRE Orkest o.l.v. Roberto Montenegro. In 

1996 volgde toelating tot het Koninklijk Conservatorium Den Haag voor 
klavecimbelstudie bij Jacques Ogg. Een tweejarige studie hedendaagse muziek bij 

Annelie de Man aan het Conservatorium van Amsterdam is in 2002 afgerond.  
In 2001 heeft hij o.l.v. Erik Klas het Noord Symfonie Orkest begeleid in de 
Vredenburg te Utrecht. Hij is vanaf 2000 begeleider van het koor VocAnimo, het 

Iriskoor in Warmond, het Dameskoor in Oegstgeest en het Dameskoor te 
Zoetermeer. Hij heeft ook gewerkt als muziek docent op de lagere school en als 

piano begeleider op de muziek school Virgilio Scarabelli in Montevideo, Uruguay 
(1992-1995). Kamerorkest-concerten en opera´s zijn uitgevoerd vanaf 2010 in 

verschillende locaties in Den Haag en omstreken, Amsterdam en Utrecht. 
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Estehaagse Ensemble: Rachel Davies-Farr (barok dans), James Hewitt (barokviool), 
Xiangji Zeng (barokviool), Tomas Kardos (viool bas), Asako Ueda (theorbe) 
 
Bij de uitgang ligt de folder met de programmering van het gehele seizoen 2019/20. 

  Programma pauzeconcert 
 

  Woensdag 6 november 2019 12.45 - 13.15 uur 

 

Concerto Valiante 
Erjan van der Velde, countertenor; Tomas Kardos,cello  

Leonardo Valiante, klavecimbel 
 

 
J. P. Sweelinck 

(1562 - 1621) 
preludium en toccata in a kl. 

  
J. S. Bach 

(1685 - 1750) 
Aria SchlieBe, mein Herze 

(uit Weinachtsoratorium) 

  
G. B. Platti 

(1697-1763) 
cellosonate quinta in Bes gr. 

andante – allegro- largho -presto 

  
A. Vivaldi 

(1678 – 1741) 
Gloria Patri uit Nisi Dominus RV 608 

 

 
 

 
 

 
 

 
De countertenor Erjan van der Velde zingt op 8 december als solist met het koor 

Collegium Utrecht o.l.v. Dody Soetanto en het ensemble concertoValiante, met 
afgestudeerden en studenten van Koninklijk Conservatorium. De locatie is 
Emmauskerk te Den Haag (Leyweg 930). 
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Het voortbestaan van de pauzeconcerten is 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. 

 


