
Sint Jorisconcert 
 
zondag 8 oktober 2017 
 

Apollo Ensemble 

David Rabinovich viool 
Marion Boshuizen klavecimbel 

PROGRAMMA: 

Sonate in G BWV 1021 voor viool en basso continuo 

Sonate in E BWV 1016 voor viool en klavecimbel 

Preludium en Fuga in Bes uit Wohltemperierte Klavier  I (klavecimbel solo) 

Sonate in G BWV 1019 voor viool en klavecimbel 

Het komende seizoen 2017-2018 staat in het teken van 

“een reis door Europa, met een knipoog naar het Oosten”. 

Vandaag zijn we nog dicht bij huis: 

 

Een DUITS programma rond Johann Sebastian Bach 



Het Apollo Ensemble is een unieke groep. Het speelt ‘oude muziek’ 
maar is zelf springlevend en weet van ieder programma een waar 
feestje te maken. Het ensemble speelt intieme kamermuziek, zoals in 
dit programma, maar ook in groter formaat, zoals hun programma 
‘Het hoofd van Haydn’, symfonieën van Joseph Haydn , ook 
uitgebracht op de gelijknamige cd in combinatie met de roman van 
Theun de Vries. Deze cd werd meteen met 4 sterren gewaardeerd in 
NRC en NRC-next 

Tevens organiseert het Apollo Ensemble ieder jaar een zomercursus in 
augustus in het Karmelklooster, de Apollo Zomeracademie, en 
organiseert het ieder najaar de Lelystadse componistendagen, met 
o.a. workshops en een concours voor amateurmusici. Kijk voor meer 
info op www.apollo-ensemble.nl  

 

David Rabinovich studeerde viool aan 
het Novosibirsk Staatsconservatorium. 
Van 1994-2000 studeerde hij 
barokviool aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag waar hij 
bij Sigiswald Kuijken en Elizabeth 
Wallfisch zijn Master of Music diploma 
behaalde. 

Hij is de artistiek leider van het Apollo 
Ensemble. Kenmerkend is de verfijnde, 
zangerige strijkersklank, gecombineerd 
met transparantie en het steeds op 

zoek zijn naar dynamische grenzen. Onder zijn leiding groeide het 
ensemble uit tot een topensemble waarmee hij de afgelopen jaren 
een groot aantal opnames maakte en prestigieuze programma’s 
speelde in binnen- en buitenland. 

Zijn jarenlange ervaring en zijn omvangrijke repertoirekennis , die 
diverse stijlen en periodes omvat, leidde hem als vanzelfsprekend naar 
dirigeren. Hij studeerde bij Neil Thomson en John Farrer  in Londen en 

http://www.apollo-ensemble.nl


 

aan de Peter de Grote Academie in St. Petersburg bij Jonathan Brett. 
Hij is gastdirigent bij  het Orquestra Filarmônica de Goiás (Brazilië). 

 

Marion Boshuizen studeerde orgel, 
klavecimbel en directie aan het 
Utrechts Conservatorium bij Nico van 
den Hooven en Kees van Houten, in 
Luzern bij Monika Henking en in Zürich 
bij Johann Sonnleitner. Daarnaast 
volgde ze masterclasses bij o.a. Harald 
Vogel en Jos van Immerseel. Ze is 
klaveciniste/organiste/pianiste bij het 
Apollo Ensemble, waarmee ze jaarlijks 
vele kamermuziekconcerten geeft en 
vele cd’s opnam, waaronder Bach’s 
Tripelconcert en het 5e Brandenburgs 

concert. Met dit ensemble maakte ze concerttournées door Rusland, 
Kroatië, Frankrijk, België en Zwitserland. Daarnaast is ze 
continuospeelster bij diverse orkesten en ensembles, zoals Het 
Brabants Orkest, Ensemble Conservatoire, Opera Zuid en het 
Promenade Orkest.  

Als docente is ze verbonden aan de Apollo Zomeracademie, een 
kamermuziekcursus die ieder jaar in augustus gegeven wordt, en 
geeft ze privélessen. 

Tevens is ze voorzitter van de stichting klavecimbel genootschap 
Nederland. Ook op gebied van koordirectie is Marion actief: ze is 
dirigente van de Cantorij Lelystad waarmee ze o.a. passies en 
cantates uitvoert. 



www.sintjorisconcerten.nl   info@sintjorisconcerten.nl  

Indien u op de hoogte wilt blijven van de Sint Joris Concerten kunt u uw naam  
en e-mailadres noteren op een lijst bij de uitgang. Ook kunt u zich aanmelden 
via onze website. U krijgt dan voor ieder concert een uitnodiging  toegestuurd 
per email.  Afmelden kan via de website of met een mail naar 
info@sintjorisconcerten.nl 

U wordt uitgenodigd om na afloop 
van dit concert na te praten met de 
musici onder het genot van een glas 
fris of wijn. 

Om deze door beroepsmusici 
verzorgde concerten te kunnen 
blijven organiseren  , is een goede 
financiële basis nodig. 

Daarom vragen wij u om een vrije 
bijdrage met als richtbedrag  € 10,- .  

Uw bijdrage is hard nodig! 

Alvast hartelijk dank. 

 

Stichting  Sint Joris  Concerten Bredevoort 

Bankrekening 
NL29 RABO 0126 3273 86 

Sint Jorisconcerten 

seizoen 2017 - 2018 

Volgende concert: 

12 november 2017 

 

Ensemble Cutting Edge: 

Fanni Szekely fluit 

Liene Madern-Stradina klavecimbel 


