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   MONUMENTALE BINNENTUIN CONCERTEN 
 
5 Juli 2020 “Serenades for 14 strings and 2 bows” 
 
11:00 uur binnentuin Jozef Israëlskade-Mauve-David Bles-Penseelstraat 
12:00 uur binnentuin David Bles-Mauve-Talma-Cornelis Springerstraat 
13:00 uur binnentuin David Bles-Henriette Ronner-Talma-Cornelis Springerstr 
 
Izhar Elias – klassieke gitaar   
Quirine Scheffers - viool  
Örzse Adam – altviool, artistiek leider 
 
Gevarieerde programma op historische instrumenten uit de 18e-, 19e eeuw. 
Een tribute tot Beethoven Jaar 2020. 
  
L.v. Beethoven (1770-1827) Delen uit de Serenade op. 8 (1795-97) met 
historische bewerking voor viool, altviool en gitaar door W. T. Matiegka (1773-
1830)   
F. Molino (1775 - 1847): Grand Trio Concertant, Op 45  
 
 
Online streaming en meer info: musixforyou.com 
Contact: Örzse Adam - adam@musixforyou.com  
 
Het concert vind plaats met toestemming van ProVVE Beheer en Woningstichting 
Rochdale.  
Het project is financieel mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten 
 
Als u het concept of de musici zelf met een klein vrijblijvend donatie wil steunen dan zijn 
wij u erg dankbaar. U  kunt hiervoor de rekeningnummer NL21 ASNB 0950 2354 82 t.n.v. 
Musix For You gebruiken met kenmerk: Donatie+concertdatum 
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A’DAM DIVISO is een kamermuziekgezelschap in Amsterdam, geïnitieerd door Örzse Adam, 
altvioliste en concertprogrammeur. 
De al jarenlang in NL wonende Hongaarse altvioliste Örzse Adam heeft gedurende haar carrie ̀re met 
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 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.  
 
ÖRZSE ADAM (HU-NL) altvioliste en artistiek leider A’dam Diviso behaalde diploma's aan de 
Franz Liszt Muziekacademie Budapest, Indiana University Bloomington-USA, Sweelinck 
Conservatorium en voltooide de ArtEZ–opleiding voor Concertprogrammeur. 
Örzse is actief musicus zowel op de historische- als de moderne altviool, en trad op met 
verscheidene kamermuziek ensembles en orkesten zoals het Rococo Trio, Dresdner 
Festspielorchester, Il gardellino, Anima Eterna, Wiener Akademie , Het Balletorkest, Musica ad 
Rhenum, The Amsterdam Baroque Orchestra, Van Swieten Society, Hortus Festival, Ives Ensemble, 
Les Musiciens du Louvre, Holland Harp Trio, Radio Kamerorkest, Radio Filharmonisch Orkest, 
Harmonie Universelle, Budapest Festival Orchestra, Hungarian Radio Orchestra, Malando Orkest, 
Tango Dorado en Nynke Laverman.  
Sinds 2004 leidt zij haar eigen bedrijf Musix For You, waarmee zij optredens en concertseries 
programmeert en organiseert oa. de WTC Lunchconcerten, ZeNe Festival en Salon Classique in Het 
Koninklijk Concertgebouw. Örzse bespeelt en mooie italiaanse altviool uit Brescia, 1820.  
 
De Nederlandse violiste, QUIRINE SCHEFFERS (NL), als voormalig 1e violiste van het Rubens 
Kwartet was ze winnaar van internationale prijzen: Prague Spring, Schubert en Modern, Kersjes van 
de Groenekan prijs en de Philip Morris Finest Selection.  
Quirine is regelmatig te gast bij Orlando Festival, Peter de Grote Festival, Festival du Lubéron (F), 
Schleswig-Holstein en Mecklenburg-Vorpommern Festival (D), ism met musici als Liza Ferschtman, 
Ronald Brautigam, Karl Leister en het Borodin Quartet.  
Quirine is primarius van Daniel Kwartet en sinds 2012 plv 1e concertmeester van Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. Tevens is ze veelgevraagd gastconcertmeester en solist bij diverse orkesten. 
Naast haar concertpraktijk legt Quirine zich toe op het begeleiden van jong talent ism met 
vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek en is ze regelmatig jurylid van Prinses Christina- en Nederlands 
Vioolconcours.  Quirine bespeelt een viool van G.B. Guadagnini (1769, Parma).  
 
De verhalende en poëtische stijl van IZHAR ELIAS, gitarist (NL) en zijn grensverleggende 
programmering heeft hem wereldwijde bekendheid gebracht. Zijn veelzijdigheid als gitarist komt tot 
uiting door zijn verdieping in de historische uitvoeringspraktijk, kamermuziek en hedendaagse 
muziek gecombineerd met multimedia. Hij bracht een wereldpremière opname uit met 19e eeuwse 
arrangementen van Rossini´s ‘Semiramide’, gespeeld op zijn unieke Guadagnini gitaar uit 1812, 
waarvan de aanschaf mede mogelijk werd gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Izhar treedt op in Europa, Rusland, Zuid-Oost Azië en Australië, en aast talloze nationale en 
internationale prijzen ontving hij de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs. 
Als solist werkte hij met orkesten als het Residentie Orkest, Radio Philharmonisch Orkest, 
Nederlands Kamerorkest, Nederlands Symfonie Orkest en Het Gelders Orkest. 
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