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Musix For You initieert 20 mini-concerten in 2021 voor de verschillende cruciaal 
werkers en zwaargetroffene groepen tijdens de coronavirus pandemie in Stadsdeel 
Zuid. 

Örzse Adam – altviool, artistiek leider
Victoria Davies - harp

“Hartstochtelijk Romantiek”

Ludwig van Beethoven: Adelaide
Arnold Bax: Fantasy Sonata voor altviool en harp
1.Allegro moderato 2. Allegro moderato 3. Lento espressivo 4.Allegro
Franz Liszt: Romance Oubliée

Locatie: De Zuidoever, Eemlandstraat 2, 1079RM Amsterdam  

Dit project is mogelijk gemaakt en gehonoreerd door een subsidie voor eenmalige kunstprojecten van 
stadsdeel Zuid, Amsterdam:    https://www.amsterdam.nl/subsidies/eenmalige-kunst-zuid/ 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A’DAM DIVISO is een kamermuziekgezelschap in Amsterdam, geïnitieerd door Örzse Adam, altvioliste 
en concertprogrammeur. 
De al jarenlang in Nederland wonende Hongaarse altvioliste Örzse Adam heeft gedurende haar carrière 
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 altvioliste en artistiek leider A’dam Diviso behaalde diploma's aan de Franz Liszt 
Muziekacademie Budapest, de Indiana University Bloomington-USA en het Sweelinck Conservatorium. 
In 2006 voltooide zij een ArtEZ–opleiding voor Muziek-, Concertprogrammeur. Örzse Adam 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 Amsterdam Lunchconcerten, ZeNe Festival en de passe-
partout Salon Classique in Het Koninklijk Concertgebouw.  
Örzse bespeelt en mooie Italiaanse altviool uit Brescia, 1820. 

VICTORIA DAVIES is an award-winning solo, chamber and orchestral harpist. She has worked in the 
UK, Thailand and the Netherlands, as well as touring across Europe and South-East Asia with 
orchestras and her own chamber groups. She is twice winner of the London Harp Competition, won 1st 
prize at the Guy McGrath Harp competition at the RAM, and was nominated for and won the Harriet 
Cohen Award in 2005. She performed regularly with the Bangkok Symphony Orchestra , The Bach 
Orchestra of the Netherlands, the Nieuwe Philharmonie Utrecht, Amsterdam Sinfonietta and recently 
with the Orchestre Revolutionnaire et Romantique under Sir John Eliot Gardiner, at the Opera 
Comique, Berlioz Festival and BBC Proms, on 19th century Erard harps. As soloist, she has performed 
live on the BBC Radio and was resident harp teacher at the Tamnak Prathom Harp School in Bangkok, 
Thailand. Victoria has worked also extensively with the Cathedral Choir of Christ Church, Oxford. She 
continues to perform contemporary chamber music with choirs and ensembles in the UK and the 
Netherlands, and is increasingly pursuing multimedia projects with costume design, storytelling and 
theatre.
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