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Karin StroboS 
Felicia van den end 
daria v.d. bercKen 
(mezzosopraan, fluit, piano)
Vrijdag 3 oktober 2014 
Winnaars van de Debuut Publieksprijs 2008!  
Karin, Felicia en Daria, drie getalenteerde 
musici vormen een opvallend en magisch 
ensemble. 
Zij spelen o.a. werk van: Rossini, de Falla, Fauré.

Floreal StrijKKwartet
Zaterdag 18 oktober 2014
Floreal Strijkkwartet speelt muziek van rond 
1900 die verbonden is met 
de “Stile Floreal” ofwel Art Nouveau. 
Zij spelen:
Frank Bridge : Novelletten  
Dimitri Shostakovich : Strijkkwartet no.10
Purcell - Britten : Chacony in g klein
Benjamin Britten : Strijkkwartet no.2  

liza FerSchtman 
(viool solo)
Zaterdag 8 november 2014
Violiste Liza Ferschtman wordt beschouwd 
als een van de meest interessante 
muzikale persoonlijkheden van deze tijd, 
met haar gepassioneerde spel en grote 
podiumuitstraling. 
In Museum de Cruquius speelt zij: 
Bach Sonate no.2 in a kl. BWV 1003 
Bartok solo sonate en 
Bach Partita no.2 in d kl. BWV 1004

concerten
KamermuzieK in muSeum de cruquiuS
Ook in haar 11e seizoen (2014–2015) is de Stichting CruquiusConcerten er 
weer in geslaagd om een serie van 12 kamermuziekjuweeltjes samen te 
stellen.  Zowel pers als publiek prijzen de locatie en de keuze van topmusici. 
Dit seizoen is er een gevarieerd programma samengesteld met kamermuziek 
op internationaal topniveau. Dit gecombineerd met de mooie akoestiek in de 
zaal en de directe interactie tussen publiek en musici, maken ieder concert 
weer een bijzondere gebeurtenis.

De toegangsprijs is voor alle concerten € 21,- (incl. pauzeconsumptie). Kaarten zijn te bestellen via de Meerse website, telefonisch: 
023-5563707 en via www.CruquiusConcerten.nl. Als het concert niet is uitverkocht, zijn er een uur voor aanvang in Museum de 
Cruquius kaarten te koop.
Uitgebreide toelichting, inclusief audio- en videomateriaal is te vinden op de website:  www.CruquiusConcerten.nl

Foto’s door Francis de Bruijn, Andreas Terlaak, Marco Borggreve, George Wellmans

trio bidace 
(viool, klarinet, piano)
Zaterdag 15 november 2014
Trio Bidace wordt gevormd door de 
succesvolle violiste Birthe Blom, de actieve 
klarinettiste Céleste Zewald en de top pianiste 
Klára Würtz. Trio Bidace is een energiek en 
communicatief sterk ensemble. 
Zij spelen: Stravinsky, Milhaud en 
Shostakovich.

FrederieKe SaeijS 
joriS van der berg 
(viool en cello)
Zaterdag 29 november 2014 
“Frederieke Saeijs laat het publiek ademloos 
luisteren.” (AD Den Haag)
“Joris van den Berg, 1e prijswinnaar en 
publieksprijswinnaar Cellobiënnale 2006, is 
een veelzijdige en talentvolle jonge cellist”.
Zij spelen werken van Bach, Schulhoff,  Kodaly 
en Ysaye.

maarten engeltjeS 
(counter tenor)
Zaterdag 13 december 2014 
“De countertenor Maarten Engeltjes is een 
wonder van tonale schoonheid, lichtgevoelige 
vocale nuance.” 
Samen met Mike Fentross (luit/theorbe) 
brengt hij werken van: Cassini, Fescobaldi, 
Piccini en Monteverdi.

oSiriS trio
Zaterdag 17 januari 2015 
Het Osiris Trio staat gelijk aan 
“Kamermuziek op Topniveau”, met 
Ellen Corver (piano), Peter Brunt (viool) 
en Larissa Groeneveld (cello). 
Zij gaan spelen: 
Enescu :  Pianotrio  
Martinu : Cinq pieces breves
Ravel : Pianotrio

dudoK StrijKKwartet
Zaterdag 31 januari 2015
Het Dudok Kwartet brengt het verhaal in 
de muziek tot leven met scherpzinnige 
interpretaties en vindingrijke programma’s. 
Zij spelen:
Haydn : strijkkwartet op. 76 no. 4
Ligeti : strijkkwartet no. 1 
Beethoven : strijkkwartet op. 132

daria v.d. bercKen  
(piano solo)
Zaterdag 14 februari 2015
In 2012 ontving Daria de Amsterdam Kunst 
Prijs. Daria heeft zich de laatste jaren 
ontpopt als iemand die altijd iets extra’s of 
verrassends weet toe te voegen aan bekende 
pianoklanken.
Zij gaat spelen: Mozart, Skrjabin en Chopin.

dana zemtSov 
(altviool)
Zaterdag 7 maart 2015 
Dana Zemtsov is een van de meest 
veelbelovende internationale altviolisten van 
haar generatie. Dana neemt de luisteraar 
mee naar een wereld van warme, diepe en 
ontroerende klanken. Dit concert komt tot 
stand in samenwerking met het 
Nationaal Muziekinstrumentenfonds.
Een romantisch concert met werken van 
Schumann, Vieuxtemps en Bloch.

FreSco trio
Speelt hanS Kox
Zaterdag 21 maart 2015 
Fresco Trio (Yoram Ish-Hurwitz  piano, 
Birthe Blom viool, Katharina Gross cello) 
is een splinternieuw ensemble dat korte 
metten maakt met de opvatting dat moderne 
muziek ontoegankelijk is of klassieke muziek 
elitair. Na een eerder succesvol optreden in 
de Cruquius speelt  het Fresco Trio, aangevuld 
met altviolist Joel Waterman o.a. het pianotrio 
en het pianokwartet van Hans Kox.

Klára würtz 
KriStóF baráti 
(piano en viool)
Zaterdag 11 april 2015 
De jonge Hongaarse violist Kristóf Baráti 
(gelauwerd op het Long-Thibaud en het 
Koningin Elisabeth Concours) speelt met 
Klára Würtz, die niet alleen een gewaardeerde 
soliste is, maar ook een begenadigde 
begeleider.  
Zij spelen van Brahms de Sonates op.78, 
op.100 en op.108.




