
Een van de grootste pianotalenten van ons land, 
pianist en componist Thomas Beijer, neemt 
u samen met filmmaker Lucas van Woerkum 
mee naar het zinderende Spanje in hun 
documentaireconcert Canción y Danza.
 
Azuurblauwe zee, ruisende palmbladeren, de warmbloe-
dige geur van sinaasappelgaarden, uitgestrekte hoog-
vlaktes, mysterieuze Moorse gezangen in de nacht, on-
genaakbare verschroeide aarde... Al in zijn studietijd werd 
Thomas Beijer tot over zijn oren verliefd op de Spaanse 
muziek. Een klein decennium later had hij het gevoel 
Spanje door en door te kennen, louter door de enorme 
verhalende kracht van de muziek van Albéniz, Granados 
en de Falla. Hij was er echter nog nooit geweest!

Vorig jaar maakte hij daarom samen met Lucas van 
Woerkum en een kleine cameraploeg een reis door Span-
je, op zoek naar de beelden die hij tot dan toe uitsluitend 

had gehoord; op zoek naar de ziel van de Spaanse 
muziek. Met het documentaireconcert  Canción y Danza 
creëerden Beijer en van Woerkum een nieuwe concert-
vorm, waarin live recital en documentaire naadloos in 
elkaar overvloeien. 
 
De mooiste klassieke Spaanse pianomuziek
Afgewisseld met Van Woerkums prachtige filmbeelden, 
speelt Thomas Beijer een bloemlezing uit de mooiste 
Spaanse pianomuziek. U hoort onder andere muziek 
van Isaac Albéniz, Manuel de Falla en Joaquín Rodrigo. 
Daarnaast brengt Thomas Beijer ook zijn eigen compo-
sitie Poema del Cante Jondo ten gehore, een stuk dat is 
geïnspireerd op de poëzie van Federico García Lorca.

U hoort en ziet documentaireconcert Canción y Danza. 

Saludo sincero,
Thomas Beijer, Lucas van Woerkum

Documentaireconcert

THEATERTOURNEE

THOmAS BEijER  piano / LUCAS vAN WOERkUm  f ilm

ProGramma (pianowerken afgewisseld met documentaire)

Canción y Danza

CD’s
Heeft u de CD’s van Thomas al?  
Op zijn derde CD, Canción y Danza 
- piano music from spain hoort u de 
werken die ook tijdens het concert 
uitgevoerd worden. Na afloop zal 
Thomas signeren. De opbrengst 
komt ten goede aan zijn volgende 
CD (najaar).

 
isaac Albéniz (1860-1909) uit de suite Iberia:  
• Evocación
• El Puerto
• El Albaicín

joaquín Rodrigo (1901-1999)  
uit Cuatro Piezas para Piano:  
• Plegaria de la Infanta de Castilla

Enrique Granados (1867-1916)  
• El Pelele     
 
pauze (na circa 45 minuten) 

 

Thomas Beijer (*1988)  
• Poema del Cante Jondo 
Fantasía sobre ritmos flamencos   
Petenera - Seguiriya - Rumba - Recitativo - Soledad - 
El Tango de los Muertos

Federico  mompou (1893-1987)  
• Canción y Danza V   
uit Impresiones Intimas:
• Secreto     
 
manuel de Falla (1876-1946)
• Fantasia Baetica   
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THOmAS BEijER pianist & componist
Thomas Beijer (1988) is een jonge pianist en componist 
die wordt geprezen om zijn excellente techniek en artis-
tieke integriteit. In zijn composities en gepassioneerde 
spel komt een helder en diepgaand muzikaal inzicht  
tot uiting.

Thomas studeerde bij Jan Wijn aan het Conservatorium 
van Amsterdam en volgde masterclasses bij onder an-
deren Emanuel Ax, Menahem Pressler, Murray Perahia, 
Pascal Devoyon, Jacques Rouvier en Elza Kolodin. In 
2011 sloot hij zijn Masterstudie af met de hoogste onder-
scheiding.

Met het winnen van het YPF Nationaal Pianoconcours 
2007 plaatste hij zich aan de top van een nieuwe gene-
ratie jonge pianisten in Nederland. De internationale jury 
omschreef hem als “een zeer interessante muzikale per-
soonlijkheid met onderscheidende ideeën over muziek. 
Een ware kunstenaar.” 

Thomas geeft sinds zijn tiende jaar recitals in Europa en 
Azië en als solist speelde hij onder meer pianoconcerten 
van Mozart, Beethoven, Brahms, Grieg, Franck, Ravel, 
Gershwin en Adams, onder andere met het Residentie 
Orkest, Het Brabants Orkest, Amsterdam Sinfonietta en 
het Nederlands Studenten Orkest. Hij werkte met diri-
genten als Neeme Järvi, Nicholas Milton, Ed Spanjaard 
en Bas Wiegers. 

Zijn repertoire reikt van zeventiende-eeuwse muziek tot 
hedendaagse composities. Een speciale affiniteit heeft 
hij met Spaanse muziek; werken van de componisten 
Albéniz, Granados en De Falla maken regelmatig deel uit 
van zijn programma’s.

Thomas Beijer is een veelzijdig musicus. Naast zijn 
solo-optredens is hij ook actief als componist en ge-
passioneerd kamermusicus. Hij maakt deel uit van de 
Amsterdam Chamber Soloists en is regelmatig te gast bij 
Camerata RCO, het kamermuziekensemble van het 
Koninklijk Concertgebouworkest.

In 2008 verscheen Thomas Beijers debuut-cd, met 
werken van Brahms. Zijn tweede cd, met muziek van 
Rachmaninoff, volgde in 2012. Lyrone Records bood 
Thomas in 2013 een contract aan, wat resulteerde in de 
release van Canción y Danza en de voorbereiding van 
zijn vierde cd. Zijn opnames zijn wereldwijd verkrijgbaar 
in ruim 40 landen. 

www.thomasbeijer.com

LUCAS vAN WOERkUm filmregisseur
Lucas van Woerkum (1982) studeerde filmregie aan de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en hoorn aan het 
Fontys Conservatorium Tilburg. Hij studeerde in 2004 af 
met de film Mahler: Ich bin der Welt abhanden gekom-
men, die hij maakte in samenwerking met gerenom-
meerd filmmaker Frank Scheffer. De film ging in première 
tijdens het Holland Festival en werd vertoond in het 
Auditorium van het Louvre in Parijs. In 2007 werd Lucas 
door het Nederlands Filmfonds geselecteerd om de kor-
te fictiefilm Naar Anna te maken. De film werd vertoond 
op televisie en in bioscopen. De film Lento, gebaseerd 
op een compositie van Joey Roukens, won prijzen voor 
beste cinematografie en beste muziek op het 48Hour 
Filmfestival. 

Lucas regisseerde muziekdocumentaires over de com-
ponisten Willem Jeths, Arvo Pärt en Michel van der Aa. 
Hij maakte videoportretten van het Matangi Quartet, 
Amsterdam Ensemble, Lendvai Trio, Ties Mellema en het 
Cello8ctet Amsterdam. In juni 2010 ging de film Sophia, 
gebaseerd op de gelijknamige compositie van Dirk Bros-
sé, in première in Het Concertgebouw Amsterdam. In 
datzelfde jaar werd Lucas uitgenodigd door het Konink-
lijk Concertgebouworkest om de film Scale te maken, 
naar een compositie van Willem Jeths. 

Lucas onderscheidde zich met het nieuwe genre ‘Symp-
honic Cinema’: dramafilms gebaseerd op symfonische 
muziek, waarin de muziekpartituur wordt vertaald naar 
een filmscenario. De film The Isle of the Dead (Rachma-
ninov)  voerde hij uit met het Residentie Orkest onder 
leiding van Jun Märkl. Deze film werd tevens vertoond in 
het Van Gogh Museum tijdens een speciaal evenement. 

In 2012 voltooide Lucas de complete videoregistratie 
van Wagner’s Ring des Nibelungen, uitgevoerd door de 
Nederlandse Reisopera. 

In seizoen 2014-2015 ging Lucas’ eerste lange film The 
Firebird (Stravinsky) in première, in coproductie met 7 
Europese orkesten. Momenteel werkt Lucas aan twee 
nieuwe films; Das Klagende Lied (Mahler) en Daphnis & 
Chloé (Ravel).

www.lucasvanwoerkum.com
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