
Over het ensemble 
 
ConcertoValiante is een organisatie die in 2010 is ontstaan uit de passie van 
klavecinist Leonardo Valiante, geboren in Montevideo, Uruguay, en welke zich 
richt op barokmuziek in de breedste vorm. 
ConcertoValiante werkt met studenten en afgestudeerden van het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. De solisten en musici komen van over de hele wereld 
naar Nederland om hun artistieke talenten en kwaliteiten te vergroten door de 
studies op conservatoria alhier. 
Eigenzinnige en gedreven studenten – daar houden er wij van. Ons curriculum 
stimuleert een zelfstandige, autonome houding. Wij willen dat de studenten er 
zélf achter komen waar hun grootste talenten liggen, dat je voor jezelf besluit 
welke kant je op wilt na de studie en dat je je rol in de samenleving voor je ziet. 
Natuurlijk ondersteunen wij hun daar op verschillende manieren in. 
Onze voorkeur gaat uit naar studenten en afgestudeerden die makkelijk samen 
spelen met anderen en de werking van lichaam en geest begrijpen. Je maakt 
makkelijker contact met het publiek als je zelf lekker in je vel zit. Bovendien, 
deze collega’s ontmoet je o.a. bij ConcertoValiante, want dit ensemble wordt 
gevormd door studenten en afgestudeerden van conservatoria. 
Wij werken efficiënt en serieus met elke musicus van het barokensemble in 
samenwerking met coördinatrice Nelly Straatjes. Wij bieden inspirerende 
programma’s en doen een intense research naar bekende en onbekende 
barokcomponisten uit Europa en brengen deze componisten tot leven in 
verschillende uitvoeringen. Wij zijn bevlogen in ons werk en hebben daardoor een 
positieve motivatie. 
Onder de naam ConcertoValiante zijn we in 2012 begonnen met opera Orlando, in 
2014 opera Rodelinda en in 2016 opera Ottone van G.F. Händel en opera Catone in 
Utica van A. Vivaldi, allen uitgebracht in Den Haag en/of Utrecht. In juli 2017 is 
opera Ottone in Uruguay uitgevoerd met een Uruguayaanse cast en 
barokensemble. In oktober 2017 hebben we Catone in Utica in theater Dakota Den 
Haag uitgevoerd. Van alle opera’s die tot nu toe zijn uitgebracht worden vooraf 
highlights uitgevoerd door de solisten en musici om hen en het publiek vertrouwd 
te maken met de schitterende klanken uit de barokperiode. 
Ook treedt het barokensemble van ConcertoValiante regelmatig op in de 
Kloosterkerk en de Emmauskerk te Den Haag, verzorgen zij kamerconcerten in o.a. 
het Rijksmuseum voor Oudheden, Festival Oude muziek te Utrecht, Oud katholiek 
kerk te Delft, Westerkerk te Amsterdam, Titus Bradsmakerk te Den Haag en de 
Pauluskerk te Oegstgeest. 
De cv’s van de musici staan op onze website.  
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Eerstvolgende pauzeconcert is op 21 november:  Concordi Musici: 
Leonard Kwon (blokfluit), Noyuri Hazama (viool), Josep Casadella (fagot),  
Edoardo Valorz (klavecimbel) 
 
Bij de uitgang ligt een flyer met de programmering van de pauzeconcerten tot en met 
begin 2021 

  Programma pauzeconcert 
 

Woensdag 4 november 2020 12.45 - 13.15 uur 

 

Uitvoerende: Concerto Valiante:  
Erjan van der Velde (countertenor), James Hewitt (viool) 

Leah Plave (cello) en Leonardo Valiante (orgel) 
 

 
J. Downland  
(1563 -1626) 

Time stands still (1603) 

uit het eerste en laatste boek van Liederen of Ayres 

  
J. Pachelbel  
(1652 - 1706) 

Praeludium en fuga in e klein 

  
J. Playford  
(1623 - 1686) 

Faronell's Division On A Ground (1684) 

  
G. B. Platti  
(1697 - 1763) 

Sonate a tré, viool, cello & B.C in g groot 

Adagio allegro largho allegro 

  
G. F. Händel  
(1685 – 1759)  

Aria Cesare “Se in fiorito ameno prato” 

uit de opera G. Cesare Sc. II van akte 2 
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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. 

 


