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Het Koninklijk Concertgebouw, Kleine Zaal 
Concerten op authentieke instrumenten 
i.s.m. Lex Bohlmeijer 

ZONDAG 5 OKT, 20:15 UUR  
Pianokwartet met werken van 
MOZART, HAYDN 
BEETHOVEN

DINSDAG 2 DEC, 20:15 UUR 
Klarinetkwartet met werken van
DRUSCHETZKY, MOZART 
CRUSELL

ZONDAG 22 MRT, 20:15 UUR 
Pianotrio met werken van 
W.A. MOZART
F.X. MOZART 
KREUTZER 

Musix For You presenteert 
in seizoen 2014-2015

Concertgebouw.nl

Artistiek concept en leiding: 
Örzse Adam
musixforyou.com
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Welkom bij 
Salon Classique! 
“Als programmeur streef ik 
ernaar concerten te creëren die 
een totaalbeleving bieden aan het 
publiek. Waar kan dit mooier dan 
in de Kleine Zaal van het Koninklijk 
Concertgebouw? Een intieme 
setting met allure. De concerten 
worden gepresenteerd door Lex 
Bohlmeijer: bekend van verschillende 
radioprogramma’s en een liefhebber 
van authentieke instrumenten. 
Als altvioliste heb ik aan vele 
theaterproducties meegewerkt en 
zodoende heb ik ook Lex Bohlmeijer 
leren kennen. 

A’dam Diviso laat zich in deze drie 
concerten van verschillende kanten 
zien. De kracht van A’dam Diviso is de  
diversiteit die zich uit in verschillende 
formaties, stijlen en klankkleuren. 
Deze diversiteit breng ik graag aan 
u over in de vorm van een passe-
partout. Ik hoop u daarom bij alle drie 
de concerten te kunnen ontvangen 
en kennis te laten maken met A’dam 
Diviso!”



Petra Somlai 
fortepiano

Sara DeCorso
viool

Örzse Adam
altviool

Cassandra Luckhardt
violoncello

Presentatie:
Lex Bohlmeijer  

A’dam Diviso
“The Great Classical Masters”
Composities van de grootse klassieke 
meesters worden uitgevoerd op een 
originele Graff-fortepiano in combinatie 
met historische strijkinstrumenten. Laat 
u zich op de klanken van deze muziek 
meedragen naar een Weense salon uit de 
18e eeuw...  

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): 
Pianokwartet in g klein, KV 478

Joseph Haydn (1732-1809):
Pianotrio in C groot, Hob. XV:27

    pauze                                                                                      

Joseph Haydn (1732-1809):  
Divertimento in Bes groot voor strijktrio, Hob. V:8

Ludwig van Beethoven (1770-1827):
Pianokwartet in Es groot, op. 16a

Programma onder voorbehoud
Bij de toegangsprijs is een drankje vooraf in de pauze inbegrepen. 
Dit geldt niet voor het aanbod in het Concertgebouw Café. 

Zondag 
5 okt  
20:15 
Kleine Zaal

41
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Presentatie:
Lex Bohlmeijer  

A’dam Diviso
“Clarinet Meets Basset Horn”
Tijdens dit concert ontdekt u niet alleen de 
overeenkomsten maar ook de verschillen 
tussen de 18e eeuwse historische klarinet 
en zijn grote broer: de bassethoorn.  
 
Georg Druschetzky (1745-1819):
‘Quartetto’ voor bassethoorn en strijktrio

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):
‘3 Adagios & Fugen’ voor strijktrio, KV 404a

    pauze                                                                                      

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791):  
Selectie uit de “Kegelduette”, KV 487

Bernhardt Crusell (1775-1838):
Klarinetkwartet nr. 2 in c klein, op. 4

Programma onder voorbehoud
Bij de toegangsprijs is een drankje vooraf in de pauze inbegrepen. 
Dit geldt niet voor het aanbod in het Concertgebouw Café. 

Dinsdag 
2 dec  
20:15
Kleine Zaal
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Diederik Ornée
historische klarinet 

en bassethoorn 
Sara DeCorso

 viool
Örzse Adam 

 altviool
Cassandra Luckhardt

cello 



Presentatie:
Lex Bohlmeijer  

A’dam Diviso
“Mozart and Son”
De muziek van Mozart bevat de essentie 
van de klassieke stijl. Bovendien was 
Mozart de eerste componist die voor deze 
bijzondere triobezetting schreef. Zijn zoon 
Franz Xaver componeerde in een latere, 
meer romantische stijl. Dit verschil in 
muzikale opvatting tussen vader en zoon 
zorgt voor een spannend en afwisselend 
programma.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): 
‘Kegelstatt’ Trio, KV 498

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): 
Selectie uit de ‘12 Kegelduette’ KV 487 (arr. J 
Knuth)

    pauze                                                                                      

Franz Xaver Mozart (1791-1844): 
Sonate in Es groot Op. 19 voor altviool en fortepiano 
(arr. Adam/Gurtner)

Conradin Kreutzer (1780-1849):
Klarinettrio, op. 43

Programma onder voorbehoud
Bij de toegangsprijs is een drankje vooraf in de pauze inbegrepen. 
Dit geldt niet voor het aanbod in het Concertgebouw Café. 
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3
Zondag 
22 mrt  
20:15
Kleine Zaal

Örzse Adam
altviool 

Diederik Ornée
historische klarinet  

Keiko Shichijo
fortepiano
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A’dam Diviso
A’dam Diviso is een nieuw 
kamermuziekgezelschap in Amsterdam, 
geïnitieerd door Örzse Adam, altvioliste, 
concertprogrammeur en eigenaar van 
Musix For You.

De al jarenlang in Nederland wonende Hongaarse 
altvioliste Örzse Adam heeft gedurende haar rijke 
carrière met veel verschillende ensembles gespeeld 
en daardoor veel bijzondere musici ontmoet. 
Internationaal bekwame musici die, hoewel ze 
thuis zijn in alle uiterste delen van de wereld, toch 
dezelfde muzikale achtergrond, expressie en passie 
voor kamermuziek delen. 

A’dam Diviso staat voor de samenkomst van deze 
zowel jonge als ervaren musici, die hun krachten 
hebben gebundeld om het publiek kennis te laten 
maken met bekende én onbekende juwelen uit de 
kamermuziekliteratuur. Het unieke karakter van 
A’dam Diviso zit hem in het feit dat het merendeel 
van de musici zowel authentieke als moderne 
instrumenten bespeelt. Dat brengt verschillende 
muzikale interpretaties en flexibiliteit met zich mee. 
Hierdoor heeft A’dam Diviso niet alleen een bijzonder 
wijds programma-aanbod met een zeer gevarieerde 
bezetting, maar ook een uiterst interessant 
instrumentarium.

Artistiek leider: 
Örzse Adam – Musix For You 
www.adamdiviso.com

Manager en pr-chef: 
Marijke Eichelsheim
www.marijkemusicmanagement.nl 

   

Informatie

Concertlokatie: 
Het Koninklijk Concertgebouw
Concertgebouwplein 10, 
1071 LN Amsterdam

Concertgebouw.nl
Concertgebouwlijn: 
0900-6718345 (! 1,- per gesprek)
Kassa: 
ma-vr  13:00-19:00 uur, 
za-zo  10:00-19:00 uur
Vanaf 19 uur uitsluitend 
kaartverkoop voor de avond zelf. 
Als er ‘s avonds geen concert 
plaatsvindt, sluit de kassa  
om 17:00 uur.
www.concertgebouw.nl

Toegangsprijzen:
Passe-partout voor alle 
drie de concerten:  ! 90,-
Losse kaarten:  ! 35,-
CJP, Student:  ! 20,-

Organisatie
CLASSIC FOR YOU / MUSIX FOR YOU  
www.musixforyou.com�
info@musixforyou.com �
tel/fax: +31-20-6899016
Jozef Israëlskade 55/2, 
1073 PX Amsterdam, NL �
K.v.k. 34192856

Colofon
Grafisch ontwerp:
www.Pologo.nl
Foto concert 2 en 3: 
Aleksandra Renska
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