
MUZIEK MONUMENTAAT - TOUR CLASSIQUE - STRIJKI(WARTET DORDRECHTS
KAMERORKEST

Zaterdag B september20LB in Zierikzee, Burgh-Haamstede en Brouwershaven

PROGRAMMA

L. f.S. Bach

Air uit orkestsuite nr. 3 in D groot [?ir on the G string')

A. Borodin

Nocturne (Andante) uit strijkkwartet No. 2 in D groot

f. Pachelbel

Canon in D groot voor 3 violen en basso continuo (gespeeld door strijkkwartet)

G. Puccini

Crisantemi - een elegie voor strijkkwartet in cis klein

W.A. Mozart

2

3

4.

5.

Divertimento in d klein (KV 136)
- deel 1: Allegro
- deel 2: Andante
- deel 2: Presto

HET DORDRECHTS KAMERORKEST

Al ruim een halve eeuw verzorgt het
Dordrechts Kamerorkest (vroeger: Dordts
Kamerorkest) de orkestrale begeleiding van
koren en oratoriumverenigingen in geheel
Nederland. De plaats van oorsprong is
Dordrecht, maar het Dordrechts Kamerorkest
is actief in een groot gebied: van Hulst tot
Heemstede en van Huizen tot Eindhoven.
Incidenteel worden ook concerten verzorgd in
het buitenland en wordt medewerking
verleend aan radio en tv-opnames. De
samenstelling van het orkest wordt afgestemd
met koor en dirigent.



Het Dordrechts Kamerorkest is in de eerste plaats een begeleidingsorkes! maar verzorgt ook
zelfstandig concerten. Regelmatig wordt een programma voor koor, zangsolisten en orkest
aangevuld met instrumentale werken.ln 2016 verzorgde het orkest een succesvol eigen
jubileumconcert, en ook in maart 2077 werd een instrumentaal programma ten gehore gebracht in
de thuisstad van het orkest.

De kern van het muziekrepertoire is de barokmuziek (o.a. Bach, Vivaldi, Handel en Zelenka) en de
muziek uit de klassieke tijd en vroegromantiek (o.a. Mozart, Haydn en Mendelssohn). Er wordt
weliswaar gespeeld om moderne instrumenten [stemming 440 Hz), maar in 2076 heeft het orkest
zich het spelen met barokstrijkstokken eigen gemaaþ waardoor barokmuziek nog beter tot zijn
recht komt.

Voor meer informatie, referenties en opnames: www.dordtskamerorkest.nl. [Foto: Mark Isarin)

I(WARTET VAN STRTTKERSAANVOERDERS

Tijdens deze Tour Classique spelen de volgende strijkersaanvoerders van het Dordrechts
Kamerorkest voor u:

Evelyn Tion-En-Fa (viool)

Evelyn kreeg vanaf haar 7e jaar privélessen viool. Orkestervaring
deed zij vanaf haar op in het Euregio feugdorkest voor jeugdige
musici uit Nederland en Vlaanderen. Van haar L7" tot haar 21e jaar
was zij concertmeester van dat orkest.

In 2001 studeerde Evelyn cum laude af als uitvoerend musicus aan
het conservatorium in Tilburg. Zij kreeg daar les van o.a. fohan
Kracht, Chris Duijndam en Eva Koskinen.

Evelyn is sinds 2012 de vaste concertmeester van het Dordrechts
Kamerorkest Daarnaast is zii vaste concertmeester van de
Bachcantatecyclus in Tilburg (sinds 2000), van het Haags Barok
Gezelschap [sinds 2008) en Appassionata Consort en Koor (sinds
20t7). Zij heeft o.a. meer dan 150 Bachcantates uitgevoerd.
Daarnaast speelde en/of speelt Evelyn in diverse andere
projectorkesten in binnen- en buitenland. Evelyn treedt regelmatig
op als solist met de orkesten waarvan zij deel uitmaakt; zij neemt de
vioolsolo's in cantates en passies voor haar rekening en soleert
daarnaast in vioolconcerten en recitals, in april 2018 nog als solist
met een groot koor in Den Haag. Zij heeft een ruime ervaring in
kamermuziek, waaronder strijkkwartetspel.
Evelyn heeft parallel aan haar conservatoriumstudie Nederlands recht gestudeerd in Tilburg. Zij is
sinds 2001 advocaat en is partner bij een internationaal advocatenkantoor.
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foke Burghardt-Hodes (viool)

Joke begon op 6-jarige leeftijd met vioollessen aan de
muziekschool in Almelo. Vervolgens kreeg ze privélessen van
Albert Borgers en werd ze toegelaten aan het conservatorium
van Enschede. Joke vervolgde haar studie aan het
conservatorium van Rotterdam bij fan Hulst. Tijdens haar
studietijd speelde ze in diverse orkesten waaronder het f eugd
Orkest Nederland, het Zeeuws Orkest en was ze
concertmeester van het studentenorkest Erasmusica.

Na haar afstuderen gaf foke les aan muziekscholen in Leiden,
Wassenaar Middelburg en Bodegraven. Tevens was ze een
aantal jaren concertmeester van het Dordrechts kamerorkest
tot ze in 20LZvoor een aantal jaren naar Indonesië verhuisde.
In |akarta speelde foke in het fakarta Simfonia Orchestra en
was ze violiste van het Trio Kamis.

ln 2016 keerde Joke weer terug naar Nederland en sindsdien
maakt ze weer deel uit van het Dordrechts Kamerorkest, als
aanvoerder van de tweede violen.

Mariike Schaap (altviool)

De violiste/altvioliste Marijke Schaap
(1989) studeerde bij Ellen Sielcken, Hans
Scheepers, András Czifra (bachelor viool),
Benzion Shamir (master viool) en Gijs
Kramers fbachelor en master altviool) en
behaalde ondertussen haar bachelor
Italiaanse Taal en Cultuur aan de
Universiteit Leiden. Masterclasses volgde ze
o.m. bij Christian Tetzlaffi Ilya Grubert en
Cécile Huijnen. Marijke speelt o.a. in het
DoelenEnsemble, Insomnio en de
Laurenscantorij, werkte met o.m. Yannick
Nézet-Séguin en Etienne Siebens, en is daarnaast sinds 2008 concertmeester van vele ensembles
waaronder het DUDOK Ensemble Hilversum, en aanvoerder altviool in o.a. het Dordrechts
Kamerorkest. Ze draagt (onbekende) kamermuziek een warm hart toe en geeft regelmatig
kamermuziek- en soloconcerten met o.m. Bas de Vroome en muzikale vrienden uit het Balletorkest.
Daarnaast speelde ze live in Opium, op de Vrienden van Amstel LIVE!, maakte ze CD-opnamen en
geeft ze les aan de Nieuwe Muziekschool Alphen, en tot slot is ze bezig met het opzetten van eigen
projecten.



Gerda Mariis (cello)

Gerda Marijs [Zwolle, Lg97)studeerde zowel cello als barokcello aan hetConservatoriumvan
Utrecht. Ze speelt momenteel als freelancer bij oa de Nieuwe Philharmonie Utrech! Holland Opera,

Minora en - als een van de vaste aanvoerders van de cellogroep - het Dordrechts
Kamerorkest.

Ze is in kamermuzikale setting te
horen in The Primary Sources en is
mede-oprichtster van Ensemble
Krulmuzieþ dat zich richt op
concerten voor heel jonge kinderen.

Gerda volgde een opleiding tot
Suzukidocent en heeft haar eigen
lespraktijk voor kinderen vanaf 3
jaar.


