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concertgebouw
Kleine Zaal 

8 NOVEMBER 2018,  20:15 UUR
SALON 'MEDITERRANEO'
• Gitaar en strijkers
• Paganini, De Fossa, Boccherini...

16 MEI 2019,  20:15 UUR
SALON 'VOCALE'
• Zang, altviool, piano
• Brahms, Loeffler, Liszt...

'Sfeervolle concerten met 
gerenommeerde musici 
en presentators'

presenteert in seizoen 2018-2019

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 Ab Nieuwdorp en
Nadia Moussaid bekend van
verschillende radio- en TV
programma’s zoals AVRO-TROS,
NPO, Radio4. 

A’dam Diviso laat zich in deze twee
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
passepartout. Ik hoop u daarom 
bij beide concerten te kunnen 
verwelkomen!”



Izhar Elias
gitaar

Igor Ruhadze 
viool

Daria Gorban
viool

Örzse Adam
altviool

Andrea László
violoncello

A’dam Diviso
“Salon MEDITERRANEO’”
In een intieme en ongedwongen sfeer maakt u kennis 
met het warme timbre van de negentiende-eeuwse 
gitaar en strijkers: een unieke combinatie. Tijdens dit 
concert ontdekt u niet alleen bijzondere klankkleuren, 
maar ook de juwelen uit het virtuose, melodieuze 
Zuid-Europese repertoire: trios, kwartetten en 
kwintetten van onder andere de Italiaanse Paganini, 
Molino en Boccherini, en de Zuid-Franse De Fossa

Dit concert wordt georganiseerd in samenwerking met het  
World Trade Center Amsterdam en de WTC Business Club.

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

donderdag
8 Nov 2018
20:15
KLEINE Zaal Presentatie: Ab Nieuwdorp
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Piano:
Klára Würtz

Soprano:
Marijje van Stralen

Presentatrice 16 mei:
Nadia Moussaid  

Gastvrouw, Artistiek Leidster, Altviool:
Örzse Adam

Viool: 
Daria Gorban en Igor Ruhadze

Gitaar:
Izhar Elias

Presentator 8 november:
Ab Nieuwdorp



A’dam Diviso
‘Salon VOCALE’
In een intieme en ongedwongen sfeer maakt 
u kennis met prachtige nocturnes, prayers, 
lullabies en walsen. Uit de poëtische combinatie 
van zang, altviool en piano ontstaat een kleurrijk 
samenspel en klinken fraaie, romantische 
klanken van onder andere Brahms,  
Loeffler en Liszt.

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

Marijje van Stralen
soprano

Örzse Adam
altviool

Klára Würtz
piano
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donderdag 

16 mei 2019
20:15

Kleine ZaalPresentatie: Nadia Moussaid
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A’dam Diviso is een kamermuziek-
gezelschap 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.   

Informatie

Concertlocatie: 
Het Koninklijk Concertgebouw
Concertgebouwplein 6, 
1071 LN Amsterdam
Concertgebouw.nl

Concertgebouwlijn: 
Bereikbaar dagelijks 10:00-17:00 
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:
Passepartout voor beide
concerten: € 63, -
Losse kaarten: € 35, -
CJP, Student:  € 20, -

Organisatie:
MUSIX FOR YOU  
www.musixforyou.com
info@musixforyou.com
tel: +31-20-6899016
K.v.K. Amsterdam: 34192856

Colofon

Grafisch ontwerp:
www.Pologo.nl

Fotografie:
A’dam Diviso trio  
in Eszterháza, HU - Alexader Grün
Izhar en Marijje - Marco Borggreve
Örzse - renska | media-weavers
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