
Sint Jorisconcert 
 
zondag 12 november 2017 
 

Ensemble Cutting Edge 

Liene Madern Stradina tafelpiano (Ganer, Londen 1780) 
Fanni Szekely traversofluit 

 PROGRAMMA: 

Friedrich Kuhlau 
(1786 – 1832) 

Sonata voor traverso en basso continuo 
in g minor 
   I. – 
   II. Allegro 
   III. Largo 
   IV. Vivace 

‘Was ist der Mensch’ voor fluit solo Franz Joseph Haydn 
(1732 – 1809) 

Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756 –1791) 

Improvisaties op ‘Flötenuhrstücke’ (1772) 

Variaties op “Ah, vous dirai-je, Maman”, 
K. 265/300e 

W.A. Mozart 

Improvisaties op ‘Musikalisches 
Würfelspiel’ 

 

Divertimento in C major 
   I. Moderato 
   II. Andante 
   III. Tempo di Menuet 

Leopold Hofmann 
(1738 — 1793) 



Een belangrijk aspect van onze ‘Cutting Edge’-optredens is het 

integreren van improvisatie in onze concerten. Deze 

improvisatie is gebaseerd op historische voorbeelden en 

geschriften over improvisatiekunst en compositie uit die tijd. 

Interactie met het publiek vormt een belangrijk onderdeel van 

onze optredens, zodat het publiek bijvoorbeeld een thema kan 

geven waarop wij improviseren. 

 

Fanni Székely (Hongarije) is 

gespecialiseerd in het 

bespelen van historische 

fluiten. Na haar studie aan 

gespecialiseerde 

muziekopleidingen in 

Hongarije is zij haar studie 

gaan vervolgen in Leipzig, 

Duitsland. Na het behalen 

Het seizoen 2017-2018 staat in het teken van “een reis door Europa, 

met een knipoog naar het Oosten”. 

Op 8 oktober waren we bij Bach in Duitsland. Vandaag horen we 

klanken uit Oostenrijk: 

 

   Echo’s van Wenen 



van haar bachelor, is zij nu bezig om haar Master aan het 

Conservatorium van Den Haag te behalen, waarbij zij zich 

specialiseert in improvisatie. 

 

Liene Madern-Stradina 

(Letland) is gespecialiseerd 

in historische keyboard 

instrumenten - klavecimbel, 

fortepiano, orgel. Haar 

voornaamste interesse ligt in 

de muziek van de 17e en 18e 

eeuw. 

Ze heeft een Master piano 

aan het Conservatorium van 

Letland behaald. Daarna verhuisde ze naar Nederland om 

klavecimbel te studeren aan het Koninklijk Conservatorium in 

Den Haag (Bachelor). 

Momenteel volgt zij een Master studie 'Early Keyboards aan het 

Conservatorium in Amsterdam. 

Liene beschikt over een bijzonder instrument: 

Tafelpiano-specialist Olaf van Hees leende ons één van zijn 

historische tafelpiano’s voor onze concerten. Deze tafelpiano is 

gebouwd door Ganer, London 1780 en ideaal geschikt voor dit 

repertoire en het type fluit dat Fanni gaat bespelen. 



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: 

10 december 2017 

 

Gitaarduo: 

Silvan de Smit gitaar 

Iasonas Daskalakis gitaar 


