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Kunstkring 'De Kempen'
podium voor muziek

Programma KdK-Masterclass
Onder leiding van Janny Lobbezoo

Zaterdag 11 april 2015, aanvang 13.00 uur
in de Doopsgezinde Kerk, Da Costaweg 16 te Eindhoven
13:00 – 13:30

Ontvangst met koffie en thee

13.30 – 13:45

Welkom door de voorzitter en introductie van Janny Lobbezoo

13:45 – 14:35

1e les aan: Paul Merkus (fluit) en Frans Bergen (piano)

F. Mozart

(1791-1844)

Rondo voor fluit en piano in es, FXWM VI:10 (1810)

14:35 – 14:45

Korte pauze, géén koffie of thee

14:45 – 15:35

2e les aan: Noor Breuning (viool) en Wouter van der Meiden (piano)

F. Schubert

(1797-1828)

Sonate in a voor Arpeggione en Piano, D.821 (1824)
Allegro Moderato

15:35 – 16:10

Pauze met koffie en thee

16:10 – 17:00

3e les aan: Wilma Bos (mezzo-sopraan) en Piet Cijsouw (piano)

M. Ravel

(1875-1937)

Cinq Mélodies populaires grecques (1904-1906)
Chanson de la mariée
Là bas, vers l’église
Quel galant m’est comparable
Chanson des cueilleuses de lentisques
Tout gai!

17:00 - 17:00

Korte pauze, géén koffie of thee

17:10 – 18:00

4e les aan: Pieter Stout (cello) en Miriam Rodrigues de Miranda (piano)
F. Chopin

18:00

(1810-1849)

Cello sonate, op.65, g kl., Allegro Moderato

Afsluiting met een drankje, aangeboden door Bestuur van de Kunstkring
Gelieve dit programma mee te nemen (in de zaal zijn géén programma’s)
Wanneer slechts een deel van KdK-Masterclass bijgewoond kan worden,
is het mogelijk de zaal te betreden of te verlaten in de tijd tussen 2 lessen,
waartoe de hoofdingang (voorzijde) geopend is.

Zie ook achterzijde

www.kunstkringdekempen.nl
info@kunstkringdekempen.nl

Kamer van Koophandel:
ING bank:

40235937
NL59 INGB 0001 1350 22
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Over de Docent

Janny Lobbezoo

www.kunstkringdekempen.nl
info@kunstkringdekempen.nl

Kunstkring 'De Kempen'
podium voor muziek

Na haar solistenexamen aan het Brabants Conservatorium
studeerde Janny verder bij George van Renesse en nam zij deel
aan diverse masterclasses o.a. bij Willem Brons en Paul
Hamburger (Londen).
Al snel bleek haar bijzondere affiniteit met liedbegeleiden en
kamermuziek, hetgeen resulteerde in talrijke concerten met
gerenommeerde musici uit Nederland en daarbuiten.
Janny was onder meer te gast op podia als het Concertgebouw,
De Doelen, Vredenburg en het Muziekgebouw Eindhoven.
Muzikale partners waren onder meer Bernard Kruysen en Tony
Klaasen (zang), Lars Wouters van den Oudenweijer (klarinet),
Edith van Moergastel (altviool), Johan van Iersel (cello) en het
Tsjechische Skampa Quartet.
Vorig jaar maakte zij met de sopraan Johanni van Oostrum een
cd, waarop liederen van Verdi, Strauss en Zuid-Afrikaanse
liederen staan. Deze liederen voerden zij in januari jl. uit in
Kaapstad en Stilbaai (Zuid-Afrika).
Janny geeft regelmatig les op kamermuziekfestivals, zoals het
KamermuziekAtelier Delft en het Orlando Festival Rolduc.
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