
23 MAART EGMOND AAN DEN HOEF MATANGI QUARTET EN QUIRINE VIERSEN 
VIJFDE EDITIE 
In vier achtereenvolgende edities stond violiste Maria Milstein als programmeur 
op het affiche van het Duinstreek Kamermuziek Festival. Na een tussentijds 
‘Kleintje’ als een ‘hallo, we zijn er nog’ in september vorig jaar is er nu het eerste 
lustrum. Het festival wil kamermuziek, in bevlogen uitvoeringen, laten horen 
in het monumentale erfgoed van de kuststreek, dit jaar ‘alleen’ de gemeente 
Bergen, van Camperduin tot en met Egmond Binnen. De hand van de Bergense 
celliste Quirine Viersen is nu voor het eerst te zien in het programma: haar 
‘darlings’ (nou ja, een aantal daarvan). Het zijn de persoonlijkheden die ze 
bewondert om de overtuiging van hun muzikale verhaal met de uitgekozen 
werken. Het festival is terug! Terug op het moment van het jaar waarin 
het ontstond: de lente! Vier de lente, vier de muziek, vier onze prachtige 
erfgoedlocaties! Het is nu, met veel dank aan de gemeente Bergen, de start 
van opnieuw op reis gaan, met musici en toehoorders. Ter gelegenheid van 
het lustrum introduceert Kunstgetij ook een zomerse editie, de lagune van 
Camperduin en de boulevard van Egmond aan Zee. Doe mee aan het nieuwe 
avontuur van het Duinstreek Kamermuziek Festival. Quirine Viersen presenteert 
en speelt vaak mee.  
 
Namens haar, de musici, de locaties en de 
medewerkers van Kunstgetij: welkom! 
Stichting Kunstgetij, Bergen

WELKOM QUIRINE VIERSEN 
“De essentie van de muziek gepassioneerd vertellen met je instrument” De 
gedachte van Kunstgetij om af te stappen op de dorpsgenote om haar te polsen 
of ze haar naam zou willen verbinden aan het Duinstreek Kamermuziek Festival 
was in het juiste uur. Het juiste uur van Kunstgetij en het juiste uur van Quirine 
Viersen. “Moederschap en de coronaperiode brachten andere spiegels. Na al 
die jaren met grote werken op grote podia ben ik toe aan andere wegen, naast 
uiteraard de bestaande. Als begin vijftiger werk ik nu ook met muziek voor 
een zorginstelling en het is een hele mooie stap om, samen met Kunstgetij 
en collega musici, toon te gaan geven aan een prachtig festival in mijn eigen 
natuurlijke omgeving en bij te dragen aan de instandhouding van het erfgoed. 
Ik stap in bij de vijfde editie,  het eerste lustrum.” Viersen is daarmee een 
gedroomde opvolger van violiste Maria Milstein, die de eerste vier edities van 
het festival glans gaf tot het moment van twee jaar geleden toen de epidemie 
stilstand bracht. “Ik ben geïnteresseerd in hoe musici hun verhaal in noten 
overtuigend overbrengen. Hoe beheersing van de techniek de weg vrij maakt 
om klanken echt muziek te laten zijn. Zo speel ik zelf graag en ik hoop dat de 
musici die ik heb uitgenodigd en met wie ik in het festival mag samen spelen de 
bezoekers binden aan nieuwe wegen voor het festival.” 

Ed Bausch, Bergen

Een tomeloze nieuwsgierigheid en sterke individuele karakters. Sinds 1999 bespeelt 
het Matangi Quartet zo wereldwijd de podia en festivals. Voortdurend op zoek 
naar een prachtige balans tussen al lang bestaande muziek en noten waar de inkt 
nog afdruipt. Op zoek naar werk dat nodig moet worden gespeeld, zoals in hun 
eigen ‘Unheard Festival’. Vandaag speelt Quirine Viersen, ook als haar visitekaartje 
voor haar eerste bijdrage aan Kunstgetij’s Duinstreek Kamermuziek Festival, voor 
de pauze een Bach suite voor cello solo. Dan Matangi met een strijkkwartet van 
Beethoven en na de pauze het Kwintet in C van Schubert, met dubbel cello.  
Karsten Kleijer altviool Arno van der Vuurst cello Dmitry Ivanov viool  
Maria Paula Majoor viool Quirine Viersen cello.

24 MAART SCHOORL THOMAS BEIJER PIANO EN QUIRINE VIERSEN CELLO 

Thomas Beijer                        Quirine Viersen      Dorpskerk Schoorl

Een multitalent. Dat kun je zeggen van Thomas Beijer, meesterpianist inmiddels.  
Maar ook schrijver, striptekenaar, componist, liefhebber van Spaanse klassieke  
muziek. En sinds enige jaren artistiek directeur van de Young Pianist Foundation,  
bekend van het concours. Beijer zoekt voortdurend allerlei samenwerkingen.  
Van dit Schoorlse programma met Quirine Viersen komt een cd, verder op in het 
voorjaar. Het duo vertolkt werk van Schumann, Saint Saëns, Lutowslawski  
en Chopin.

De Canadese mezzo Georgia Burashko is geland in Nederland. Met haar 
barokachtergrond is ze onlangs verwelkomd in de Young Bach Fellowship van 
de Nederlandse Bachvereniging. Toptalenten op divers instrumentarium krijgen 
daar de kans om verder te groeien. Ze zit in de finale van The Dutch Classical 
Talent Award. Burashko wordt geroemd om haar expressieve stem en emoties 
oproepende klankkleur. Theorbespeelster Asako Ueda kwam zoals zovelen 
van haar generatie af op het inmiddels wereldberoemde muziekklimaat aan de 
Nederlandse conservatoria. Tijdens haar vioolstudie in Japan pakte ze ook de  
luit op en later de theorbe. Het duo vertolkt de grote werken voor stem en luit  
van Dowland en Purcell.

25 MAART BERGEN RALPH VAN RAAT PIANO

Ralph van Raat                                 Atelier van de Bergense  
        componist Simeon Ten Holt

Ralph van Raat kwam al diverse keren voor Kunstgetij concerteren, en in de 
kamermuziekserie in de Ruïnekerk. In De Wereld Draait Door was hij een van 
degenen die de aandacht voor muziek vanaf eind 1880 tot nu sterk wist te 
vergroten. Hij durft nu, drie keer op een middag, de ‘Grote Archipel’ van de 
Zeeuwse componist Daan Manneke te vertolken. Manneke eert met dit zesdelige 
werk zes pianisten die hij bewondert, onder wie Van Raat. Het zullen unieke 
momenten zijn, met bovendien na afloop ontmoeting met Ralph van Raat.  
Dit concert is het laatste item van ‘Atelier Simeon’, het tweede onderdeel van de 
concerten die Kunstgetij dit jaar organiseert om stil te staan bij de honderdste 
geboortedag van de Bergense componist Simeon ten Holt. In mei is er ook n 
og het festival Cantonaal.

25 MAART BERGEN AAN ZEE GEORGIA BURASHKO EN ASAKO UEDA

Matangi Quartet                    Quirine Viersen     Slotkapel Georgia Burashko                            Asako Ueda                     Vredeskerkje 



26 MAART BERGEN GAUGUIN ENSEMBLE EN QUIRINE VIERSEN CELLO

De naam is ontleend aan schilder Paul Gauguin, die exotisch ogend werk maakte 
met veel contrasten, diepte en temperament. Zo ook wil het ensemble muziek 
over het voetlicht brengen. Ter gelegenheid van un 25-jarig  jubileum werd Rob 
Zuidam gevraagd een werk voor de instrumenten van het trio te schrijven. Dat werd 
‘Arearea’, waarvoor hij keek hij naar de schilderijen van Gauguin. Dit wordt voor 
de tweede keer uitgevoerd in de Ruïnekerk, naast het trio opus 114 van Johannes 
Brahms en het trio opus 38 van Ludwig van Beethoven. Karlien Bartels en Quirine 
Viersen spelen als besluit van de serie en het Festival duo’s van Reinhold Glière. 
Yfynke Hoogeveen klarinet Karien Bartels cello Nata Tsvereli piano Quirine Viersen 
cello

25 MAART GROET LUCIE HORSCH EN ALEXANDRA NEPOMNASHCHAYA 

26 MAART EGMOND BINNEN QUIRINE VIERSEN CELLO SOLO 

In de intieme setting van de Buurkerk, verscholen op het terrein van de Abdij, speelt 
Quirine Viersen werk voor cello solo. Uiteraard van Bach, haar muzikale liefde voor 
het leven, maar ook van Benjamin Britten. Er zit ongeveer driehonderd jaar verschil 
tussen de momenten dat Bach en Britten hun cellosuites schreven De laatste schreef 
zijn drie suites in de jaren zestig van de vorige eeuw. Hij droeg ze op aan zijn cello-
held Mstislav Rostropovich, die de werken in première bracht en ook geliefd maakte. 
Viersen brengt in dit programma het werk van de twee grootheden bij elkaar, in een 
aanwinst voor het festival, de voormalige Protestantse Kerk van Egmond Binnen. In 
de 12de eeuw was er op die plek een Buurkerk. Het huidige kerkje kent haar begin in 
1836 en is sinds 2020 in beheer bij de Abdij, als Rijksmonument, en weer onder de 
naam Buurkerk.

Donderdag 23 maart Egmond aan den Hoef 
Slotkapel (Slotweg 19)
Matangi Quartet & Quirine Viersen  
20.00 uur, entree € 25,- Met pauze 

Vrijdag 24 maart Schoorl Dorpskerk  
(Duinweg 50)
Thomas Beijer & Quirine Viersen 
20.00 uur, entree € 22,50 - Met pauze 

Zaterdag 25 maart Bergen aan Zee 
Vredeskerkje (Kerkstraat 21)
Georgia Burashko & Asako Ueda  
11.00 uur, entree 15,- incl. koffie    
Zonder pauze 

Zaterdag 25 maart Bergen Atelier Simeon 
(Loudelsweg 77)
Ralph van Raat  
12.00/14.00/16.00 uur,  
entree per concert € 15,- inclusief drankje  
na afloop - Concertduur 50 minuten 
 
 

LOCATIES EN PRIJZEN DUINSTREEK KAMERMUZIEK FESTIVAL

Lucie Horsch                              Witte Kerkje
   

Gauguin Ensemble         Quirine Viersen  Ruïnekerk Bergen

Lucie Horsch begon toen ze vijf was. Al jong speelde ze op het Prinsengrachtconcert. 
Een wonderkind werd een barokvirtuoos en ze is ook gaan zingen… Alexandra 
Nepomnashchaya rondde in 2009 in Moskou haar studie af, piano en klavecimbel.  
Op het conservatorium in Amsterdam ging ze ermee verder, onder meer bij barok-
specialist Menno van Delft. Nepomnashchaya presenteert zich graag als solist en 
in kleine ensembles in de kamermuziek, uitstapjes zoals met het Residentie Orkest 
daargelaten. Het duo speelt een heel rijk programma met de grote werken voor fluit en 
klavecimbel van Händel, Telemann, Bach, Vivaldi, Debussy, Couperin, Chédeville en 
Boismortier.

Zaterdag 25 maart Groet Witte Kerkje 
(Kerkbrink 1)
Lucie Horsch en Alexandra Nepomnashchaya 
20.00 uur, entree € 20,- Met pauze 
Zondag 26 maart Egmond Binnen Buurkerk 
(Kloosterweg 2)
Quirine Viersen  
11.00 uur, entree € 15,- inclusief koffie  
Zonder pauze 
 
Zondag 26 maart Bergen Ruïnekerk 
(Raadhuisstraat 1)
Gauguin Ensemble & Quirine Viersen  
15.00 uur, entree € 22,50 - Met pauze
 
Abonnementen:  
Bergen aan Zee en Egmond Binnen € 25,-
Schoorl en Groet € 37,50  
Egmond aan den Hoef, Schoorl en Groet € 60,-
Kaarten bestellen via kunstgetij.nl
Informatie en suggesties (niet kaartverkoop): 
info@kunstgetij.nl of 0620551899

Quirine Viersen                       Buurkerk

Alexandra
Nepomnashchaya


