KOFFIECONCERT
Jong Toptalent

Duo Multatuli
cello en piano

Programma :
Mochtar Embut (1934-1973) - indonesië
● Indonesische liederencyclus
Sergej Prokofjev (1891-1953) - rusland
● Sonata in C op. 119
I. Andante grave
II. Moderato

Ontmoetingskerk
Protestantse Wijkgemeente Schalkwijk
Frankrijklaan 4, 2034 BA Haarlem

Zondag
13 oktober 2019

Nikolaj Medtner (1880-1951) - rusland
● Uit 5 gedichten op. 37: ‘Slapeloosheid’
César Franck (1822-1890) - frankrijk
 Sonata in A
I. Allegretto ben moderato
II. Allegro

11.45 – 12.30 uur

“Muziek in de Kerk”

vrije toegang
bijdrage bij de uitgang

Biografie duo Multatuli

Cellist Jan van der Plas (1997) en pianist Stephanus Harsono (1996) vormen samen DUO MULTATULI. Met dit duo
proberen zij op nieuwe manieren muziek naar mensen te brengen.
Cellist Jan van der Plas heeft verschillende masterclasses gevolgd en speelt in meerdere ensembles. Hij is ondermeer
leider van het “Ricciotto ensemble’. Ook pianist Stephanus Maximilian Harsono (afkomstig uit Indonesië) heeft
verschillende masterclasses gedaan, onder andere bij Wibi Soerjadi. In 2014 heeft hij het regionale Prinses
Christinaconcours in Haarlem gewonnen.
Beide musici zijn op dit moment masterstudent aan het Conservatorium van Amsterdam.
Het duo wil laten ervaren dat klassieke muziek geen moeilijke muziek is. Voor hun concert zoeken ze daarom muziek
die een verhaal vertelt. Daarbij combineren ze muziek uit alle windstreken.




Toegang vrij, collecte bij uitgang. Na afloop gelegenheid om na te praten en iets te drinken, tegen geringe
vergoeding en meet & greet met de musici.
Geen geld voor de collecte? U kunt uw bijdrage ook overmaken naar : IBAN: NL10 RABO 0373 7114 84 t.n.v.
Wijkkas Schalkwijk Protestantse Gemeente te Haarlem. Vermeldt u duidelijk bij de omschrijving “bijdrage Muziek
in de Kerk”



Informatie : www.pknschalkwijk.nl,; ook voor het actueel programma.

***************************************************************************************************************************************

Volgende concerten van Muziek in de Kerk in de Ontmoetingskerk (van 11.45 tot 12.30 uur)
 zondag 17 november : Serie “jong toptalent” met Pauli Paananen (viool), Francisco López
Serrano (cello), José Joaquín Parejo Bullón (piano)
 zondag 8 december : vocaal ensemble Tout Venant uit Haarlem
Save the date : Ontmoetingskerk (20.00 uur)
 donderdag 28 november : programma met verteltheater De Blauwe Kom, informatie volgt
Meer concerten in Haarlem – Schalkwijk, Winkelcentrum *1) :
 za 26 okt- 13.00 uur ; Centrum Schalkwijk gaat Klassiek, met Illia Fialko, piano.
 zo 27 okt- 14.00 uur ; Centrum Schalkwijk goes Jazz, informatie volgt.
 za 16 nov- 13.00 uur; Centrum Schalkwijk on Tour, informatie volgt
*1) podium in het winkelcentrum Schalkwijk, tegenover de blokker
(in samenwerking met Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk en Conservatorium Codart – Rotterdam en
Conservatorium van Amsterdam)
*****************************************************************************************************************************************

