
Over de musici  
 
Fluitiste Eleonore Pameijer studeerde fluit bij Koos Verheul aan het 
Conservatorium van Amsterdam en haalde cum laude haar einddiploma. Zij kan 
bogen op een indrukwekkende internationale carrière. Voor haar zijn meer dan 
honderd nieuwe werken geschreven. ‘Met haar warme klank, rotsvaste techniek en 
grote muzikaliteit weet zij het publiek te boeien’ (NRC). Vijfentwintig jaar 
geleden richtte zij de Leo Smit Stichting op. Deze stichting brengt muziek van 
tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgde componisten weer onder de aandacht 
van het publiek. www.eleonorepameijer.com 
 
 
Tobias Borsboom is een van de bekendste jonge pianisten van dit moment. Hij 
onderscheidt zich door zijn fijnzinnige en poëtische interpretaties. Als winnaar van 
de Classical Talent Award trad hij op in alle belangrijke concertzalen van 
Nederland. Hij speelt o.a. samen met violist Pieter van Loenen, celliste Lidy 
Blijdorp en saxofoniste Femke Steketee. Tobias staat ook bekend als creatieve 
programmeur van ongebruikelijke concertprogramma’s. Zo nam hij het initiatief 
voor de voorstelling Schubert/Schober (onlangs in Amare). 
www.tobiasborsboom.com 
 
 
In samenwerking met de Leo Smit Stichting. 
De Leo Smit Stichting, opgericht in 1996 door Eleonore Pameijer, zet zich al 25 
jaar in om de muziek van vervolgde componisten weer een plaats op het podium 
terug te geven. Dit is ons nationale erfgoed. Ons motto is: de componisten kunnen 
we niet meer terugbrengen, maar ‘hun muziek leeft!’ 
www.leosmitfoundation.org, www.forbiddenmusicregained.org 
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Eerstvolgende pauzeconcert in de serie “verboden muziek” is op 20 april:  
Robbert Muuse (bariton) & Micha van Weers (piano) met “Verschwiegene Lieder” 

  Programma concert 
 

Woensdag 20 april 2022 12.45 - 13.15 uur 
 

Uitvoerende: Leo Smit Ensemble 
Eleonore Pameijer (fluit) & Tobias Borsboom (piano) 

 
Verboden Muziek 

 
Dick Kattenburg (1919-
1944) 

Sonate voor fluit en piano (1937) 

Introduzione, Intermezzo, Fughetta 

  
Leo Smit (1900-1943) Fluitsonate (1943) 

Allegro, Lento, Allegro moderato 

  
Dick Kattenburg Pièce voor fluit en piano (1939) 

 
 
 
 
QR code naar de betaallink:  

 
De miniserie “Verboden muziek” wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds 
De concerten worden financieel ook ondersteund door de 
gemeente Den Haag. 
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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. 
 

 


