
Sint Jorisconcert 
 
zondag 13 oktober 2019 
 

Duo Bilitis duobilitis.com 
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Wij verzoeken u, mede uit naam van de musici, geen 
geluids- en/of beeldopnamen van het concert te maken.  

Programma  

Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 

Romeo et Juliette, suite pour deux harpes d’après le ballet 
op. 64. (arr. A. Ancelle pour deux pianos. Adapt. pour deux 
harpes Duo Bilitis). 
 Introduction 
 Scène 
 Jeux de Masques 
 Les Montaigus et les Capulets 
 Romeo et Juliette avant la séperation 

   
Benjamin Britten 
(1913-1976) 

Interlude for harp solo from A ceremony of Carols. 
Friday Afternoons (selectie) for two voices and two harps 
(arr. Eva Tebbe). 
A Birthday Hansel op. 92 for voice and harp. 

   
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 

Gavotte op. 12 & Gavotte op. 25 for two harps. 
The Chatterbox for voice and harp (arr. Eva Tebbe). 



 

Humor, lyriek en volksmuziek-elementen verbinden de tijdgenoten 
Benjamin Britten en Sergei Prokofiev. Een programma vol 
sprookjesachtige vertellingen, stoere melodieën en vrolijke dansante 
thema’s over de universele kracht van de liefde: 
de liefde van Romeo en Juliette, liefde ongrijpbaar als een zwaluw, 
liefde pril als een vroege midzomerochtend en natuurlijk de liefde van 
Eva en Ekaterina voor deze muziek die zij met alle liefde naar u toe 
brengen. 

 
Harpiste Eva Tebbe staat als 
veelzijdige muzikale persoonlijkheid 
op de internationale kamermuziek -
en muziektheater podia. Sinds 2004 
vormt zij samen met Ekaterina 
Levental Duo Bilitis. Hun nieuwste CD 
Rèveries de Bilitis’ (Debussy, 2018) 
werd alom geprezen in de pers, met 
een 10 gewaardeerd in Luister 
Magazine. 
Eva maakt daarnaast vast onderdeel 

uit van de Eef van Breen Group; een collectief van musici met jazz- en 
klassieke achtergrond die films maken voor de oren. 
Eva Tebbe studeerde harp bij Manja Smits (ARTEZ) en Christine Icart 
(Conservatoire Regional de Rueil-Malmaison, Frankrijk). In 2004 
behaalde zij haar Masters diploma aan het Koninklijk Conservatorium 
van Den Haag bij Ernestine Stoop. 
 
 
Ekaterina Levental werd geboren in Tasjkent, de hoofdstad van 
Oezbekistan. Zij studeerde zang aan het Koninklijk Conservatorium 
Den Haag en harp aan de Conservatoria van Enschede, Detmold 
(Duitsland) en Rotterdam. Voor beide behaalde zij cum laude haar 
master diploma. Ekaterina maakt op dit moment carrière als 
operazangeres en theaterperformer. 
Zij werkt mee aan de producties van verschillende operahuizen en 



muziektheatergezelschappen en 
maakt eigen theaterproducties 
waarin zij haar talenten en 
mogelijkheden combineert.  
Daarnaast treed Ekaterina op met 
concert- en oratoriumrepertoire in 
belangrijke zalen in Nederland en het 
buitenland met oratoria van onder 
anderen Bach, Mozart, Beethoven, 
Pergolesi, Rossini, Vivaldi, Duruflé en 
Poulenc. 
 

 
Duo BILITIS is mede door haar bijzondere bezetting een uniek 
ensemble op de Nederlandse podia en daar buiten. De beide musici 
hebben sinds hun oprichting in 2004 een geheel nieuw repertoire 
gecreëerd met hun eigen arrangementen voor alle combinaties 
tussen twee harpen en twee stemmen maar ook door het 
verstrekken van compositie- en arrangeer-opdrachten aan 
verschillende Nederlandse componisten. Het duo vernoemde zich 
naar Claude Debussy’s tot de verbeelding sprekende composities ‘Les 
Chanson de Bilitis’ op teksten van Pierre Louys. Duo Bilitis is winnaar 
van het Internationaal Kamermuziekconcours Almere en finalist van 
de International Jewish Music Competition. 
 
Het repertoire van Duo Bilitis bestaat voornamelijk uit zelf 
gearrangeerd 20ste eeuws repertoire met een speciale focus op 
Franse en Spaanse componisten en 19e eeuwse Russische muziek. 
Nederlandse componisten zoals Jeff Hamburg, Chiel Meijering, 
Boudewijn Tarenskeen, Eef van Breen, Daan Manneke, Oene van 
Geel, Huba de Graaff, Anthony Fiumara en Joost Kleppe schreven 
nieuwe werken voor het duo. Met het strijkersensemble Camerata 
Antonio Lucio onder leiding van violiste Emmy Verhey speelden zij de 
Nederlandse premières van de dubbelharpconcerten van Maciej 
Malecki en Jean Francaix.  



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  € 12,- .  

Uw bijdrage is hard nodig! 

Alvast hartelijk dank. 

 

Stichting  Sint Joris  Concerten Bredevoort 

Bankrekening 
NL29 RABO 0126 3273 86 

Sint Jorisconcerten 

seizoen 2019 - 2020 

Volgende concert: 10 november 
Cello en piano 

 

Daan van den Hurk piano 
Maaike Peters cello 

 

Frankrijk (Fauré en Debussy), 
Hongarije (Liszt) en Rusland 
(Prokofiev en Rachmaninov) 


