
Sint Jorisconcert 
 
zondag 10 november 2019 
 
 
Maaike Peters cello 
Daan van den Hurk piano 

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

Programma  

Gabriel Fauré (1845 – 1924) Berceuse 

Claude Debussy (1862 – 1918) Sonate voor cello en piano 
– Lent 
– Sérénade 
– Final 

Franz Liszt (1811 – 1886) Elegie 

Sergej Prokofiev (1891 – 1953) Sonate voor cello en piano opus 119 
– Andante grave 
– Moderato 
– Allegro ma non troppo 

Sergej Rachmaninov (1873 – 1943) Vocalise 



 

Over het programma 
Gabriel Fauré’s Berceuse is opgedragen aan Hélène Depret die, samen 
met haar echtgenoot, Fauré steunde in het begin van zijn carrière. 

 

We blijven in Franse sferen met Debussy’s impressionistische Sonate 
voor cello en piano. Impressies van geuren, kleuren, smaken. 

 

Élégie van Franz Liszt schreef hij als een herinnering aan zijn vriendin 
gravin Marie Moukhanoff. Het stuk is een klaagzang over het voor 
hem zo gevoelige verlies: zij overleed op 51-jarige leeftijd. 

 

Sergej Prokofiev hoorde het spel van Mstislav Rostropovitsj, hij was 
diep onder de indruk, hij nam zich voor eveneens een sonate voor 
cello en piano te componeren en hij droeg het resultaat, zijn Sonate 
voor cello en piano aan hem op. 

 

Sergej Rachmaninov schreef zijn Vocalise, die meestal door een 
sopraan gezongen wordt op de klank “ah-“. De originele versie is voor 
piano solo. Liszt schrijft meerdere versies voor verschillende 
combinaties van instrumenten, waaronder de combinatie voor cello, 
piano, harmonium en harp, en een arrangement voor cello en piano, 
dat op 10 november ten gehore wordt gebracht. 
 
 
 
 
 
 



Daan van den Hurk (1987) is 
pianist, componist en filmpianist. 
Hij studeerde vier maal cum laude 
af als jazz pianist (BMus in 2010, 
tijdens welke hij in 2008 de 
tweede prijs van de Holland 
Casino Jazz Awards behaalde), 
klassiek pianist (BMus in 2011 en 
MMus in 2014) en componist 
(MMus in 2014) aan Het Utrechts 
Conservatorium. Tijdens zijn 
Master-examen soleerde hij zelf 
tijdens de première van zijn Piano 

Concerto I. Hij studeerde onder meer bij Bert van den Brink (van wie hij 
al snel het predikaat ‘uitzonderlijk’ kreeg), Cor Bakker, Hans Eijsackers, 
Henry Kelder en Jeroen D’hoe. Hij is uitgegroeid tot een zeer veelzijdig 
musicus. 

 
Celliste Maaike Peters  kreeg op 
twaalfjarige leeftijd haar eerste 
celloles. Ze vervolgde haar 
lessen aan de Hogeschool voor 
de Kunsten in Arnhem bij Robert 
Dispa en later aan de 
Hogeschool voor de Kunsten in 
Utrecht bij Lenian Benjamins, 
Jeroen den Herder en Elias 
Arizcuren. 
Hierna studeerde ze aan de 
Hochschule für Musik in 
Detmold, bij Professor Marcio 
Carneiro. Haar Master aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht 
bij Ran Varon heeft zij in 2010 afgerond. Ze volgde masterclasses bij 
onder andere Dmitri Ferschtman, Quirine Viersen, Colin Carr en Gavriel 
Lipkind.  



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: 8 december 

Camerata Trajectina 
 

Jubileumconcert. 
 
Programma: 
“Camerata à la carte” 
De mooiste melodieën uit de 
Gouden eeuw! 


