presenteert MUSIX SALON SANDENBURG met
Victoria Davies & Co. op 25 juli 2021
15:00-16:00 CONCERT IN ORANJERIE SANDENBURG
17:00-18:00 CONCERT OPTIE 2E RONDE IN ORANJERIE SANDENBURG ALS 1E RONDE VOL ZIT
Victoria Davies – harp
Hebe Mensinga – viool
Francesco Vulcano – viool 2
Örzse Adam – altviool
Oliver Parr – violoncello
“ARNOLD BAX & CONTEMPORARIES ”
Arnold Bax is vooral bekend door zijn filmmuziek Oliver Twist, maar hij is ook een geweldige, veelzijdige en
romantisch/impressionistische componist met een groot repertoire voor verschillende ensembles, orkesten en
koren.
In dit programma hoort u zijn Fantasy Sonata voor harp en altviool en zijn Quintet voor harp en strijkkwartet.
Aanvullend hoort u stukken van Harriet Cohen, zijn minnares, een geweldige pianiste van die tijd. Haar
pianospel inspireerde talloze componisten, veel stukken waren aan haar voorgedragen.
Victoria Davies is één van de winnares van de Harriet Cohen Prize in Engeland.

Entrée: € 20
Locatie: Oranjerie Sandenburg, Sandenburgerlaan 6, 3947 CS Langbroek
Aanmelden: via info@musixforyou.com kunt u doorgeven voor hoeveel personen u kaarten wenst te
reserveren. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met betaallink en routebeschrijving.
Indien u al een coronatoegangsbewijs QR code in bezit heeft, laat het a.u.b. aan ons weten bij uw
reservering. Dit zou namelijk de maatregelen en de zaalcapaciteit kunnen versoepelen. In eerste instantie
hanteren wij de 1.5m regeling, en max 4 personen per reservering. Mondkapjes zijn geadviseerd. Eenmaal
op uw stoel kan het mondkapje af.
Dit project is financieel mogelijk gemaakt via de subsidie ‘Balkonscènes’ van Fonds PodiumKunsten, ontvangen door
Victoria Davies.
Als u het concert met een extra vrijblijvend donatie wil steunen dan zijn wij u erg dankbaar!
U kunt hiervoor het rekeningnummer NL21 ASNB 0950 2354 82 t.n.v. Musix For You gebruiken met kenmerk: Donatie
25juli2021
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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.
HEBE MENSINGA, violiste wordt door de kenner beschouwd als behorend bij de absolute vaderlandse top. Haar feilloze techniek
dient een voortvarende expressieve uitdrukking die haar optredens in grote vioolconcerten en kamermuziek altijd bijzonder maakt.
Zij heeft in talloze kamermuziekensembles gespeeld waaronder het Delos Ensemble met wie ze de vriendenkransprijs van het
Concertgebouw heeft gewonnen. Ze treedt ook regelmatig op als soliste en wordt regelmatig gevraagd als gastconcertmeester van
diverse orkesten waaronder het Gelders Orkest, het Nederlands Kamerorkest, het Radio Filharmonisch Orkest en het Rotterdams
Philharmonisch Orkest en werkt olv dirigenten zoals Bernard Haitink, M.Rostropovitch en Carl Maria Guilini. Sinds 2001 is ze
eerste concertmeester van Het Balletorkest. Sinds 2018 is zij hoofdvakdocent aan het Utrechts Conservatorium. Hebe Mensinga
bespeelt een Jean Baptiste Vuillaume in bruikleen van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.
De Italiaanse violist, FRANCESCO VULCANO begon zijn vioollessen aan het conservatorium van Cosenza. Na verdere studie in
Rome, Bologna en Bari behaalde hij in 1998 aan het Conservatorium van Avellino zijn solistendiploma bij Carmelo Andriani.
Francesco heeft met gerenommeerde musici samen gespeeld, zoals bv. Peter Maag en Leonardo Quadrini, en was in 1997 tweede
prijswinnaar bij International Competition “Citta di Barletta”. Hij woont sinds 1999 in Nederland en speelt hij kamermuziek in
diverse samenstellingen en in verschillende orkesten in Italië, Spanje en Nederland. Hij is lid van Sinfonia Rotterdam waarmee hij
tourt de hele wereld.
Als viool- en ensembledocent heeft hij kamermuziek en ook orkestlessen gegeven op verschillende muziek scholen in Nederland en
in de “Campamento musical” in Urueña, Spanje.
ÖRZSE ADAM altvioliste en programmeur 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 zoal 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 live optredens of concertseries programmeert en organiseert
voor professionele concertzalen, bedrijf- of privé evenementen, o.a. 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.
OLIVER PARR, cellist has been the solocellist of the Remix Ensemble Casa de Musica with whom he has performed at most of
Europe’s major festivals and concert venues, including Wien Modern, Milano Settembre, Berlin Marz Muziek, Strasbourg Musica
and Donaueschingen. He has worked and collaborated with many leading artistic figures including Heinz Holliger, Sir Harrison
Birtwhistle, Jonathan Harvey, Magnus Lindberg, Peter Eotvos and Matthias Pintscher.
Oliver is also currently solo cellist of the Sinfonia Rotterdam chamber orchestra, and has appeared as solo cellist with ASKO
Schoenberg, Amsterdam Sinfonietta, and Insomnio Ensemble.
As a composer Oliver has written for different ensemble formations, soundtracks to different films and is the founder and artistic
leader of the James Whale Orchestra. Oliver collaborates with Cypriot music producer Panayiotis Iouannou in Amethist Studio,
creating music for commercial purposes.
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