
Delftse Duo’s

19 september 2021
Hans en de Verloren Ring – Kinderconcert
Siebe Visser – altviool | Lotte Beukman – cello 
Een muzikaal sprookje voor kinderen vanaf 4 jaar 
en hun (groot)ouders. De kinderen krijgen een rol in 
het verhaal en doen actief mee in de voorstelling!

24 oktober 2021
La Flûte Enchantée 
Imre Rolleman – fluit | Andrew Clark – piano
Magische muziek met betoverende fluitklanken 
en sprankelende pianobubbels

19 december 2021
Winterconcert in Kerstsfeer  
Duo De Thuiskomst
Quirine van Hoek – viool | Ellen Zijm – accordeon
Een sfeervol kerstprogramma door het 
extreem creatieve duo De Thuiskomst

6 februari 2022
Meester en Gezel
Ricardo Rodríguez Miranda – viola da gamba |  
Lotte Beukman– viola da gamba
Een kennismaking met de persoonlijke, 
intieme klank van een relatief onbekend 
instrument, de viola da gamba, met muziek 
van grote meesters en hun leerlingen

27 maart 2022
Alles Anders
Quirine van Hoek – viool en meer |  
Andrew Clark – klavecimbel en meer 
Quirine en Andrew zijn muzikale alleskunners 
en trekken in dit programma al hun talenten 
uit de kast. Dat het méér wordt dan een viool-
klavecimbelduo staat vast, maar hoeveel meer?

15 mei 2022
Suono il Basso
Lotte Beukman – cello |  
Astrid Schrijner –contrabas 
De basinstrumenten in de hoofdrol, met luchtige 
muziek van diverse Italiaanse grootmeesters  
zoals Rossini, Vivaldi, Pergolesi en Boccherini

3 juli 2022
Summer Love
Wendy Roobol – sopraan |  
Elly van Munster – luit en theorbe
Een bloemlezing van liefdesliederen uit  
voorbije eeuwen, door de expressieve  
sopraan Wendy Roobol, begeleid door  
Elly van Munster op diverse snaarinstrumenten

Zondagochtend 11.00-12.00 uur
World Art Delft

Rotterdamseweg 205 
2629 HD Delft

Zondagmiddag 15.30-16.30 uur
Concertzaal Emile van Leenen
Lammermarkt 59  
2312 CM Leiden

Tickets Normale prijs € 20,– | Vrienden van Camerata Delft en van WAD € 18, – | Kinderen € 10,– 
Prijzen inclusief btw, administratiekosten en consumpties  | Kaartverkoop: www.cameratadelft.nl 

Een serie afwisselende kamermuziekconcerten,  
verzorgd door musici van ensemble Camerata Delft en hun muzikale vrienden.  

Nieuwe en oude combinaties van instrumenten, oude en nieuwe muziek. 

N.B. Houd voor de actuele (corona)situatie onze website in de gaten: www.cameratadelft.nl 

&



Een betoverend programma vol juwelen uit het 
romantische repertoire voor fluit en piano. Van de 
overbekende, meesterlijke Sonate van Francis Poulenc 
tot de hypnotiserende stukken van Reynaldo Hahn. 
Daaromheen mooie miniaturen van Howard Ferguson, 
Michael Smith, André Caplet en enkele liederen 
van Claude Debussy en Maurice Ravel die speciaal 
voor dit concert zijn gearrangeerd. Droom weg bij 
Ravels Pavane pour une infante défunte, en bij titels 
als Berceuse Mélancolique, Nuit d’Étoiles, The Lonely 
Lanes of Ireland, en natuurlijk La Flûte Enchantée.

Fluitist Imre Rolleman wordt geroemd om zijn  
warme, ronde toon en om zijn expressieve virtuositeit. 
Een veelzijdig musicus, die zich zowel in kamermuziek-
ensembles als in de grotere symfonieorkesten als 
een vis in het water voelt. De rijke klankkleur van 
zijn houten fluit past daarnaast bijzonder mooi in 
barokmuziek, waar Imre een grote affiniteit mee heeft.

Andrew Clark is toetsenist, muzikale duizendpoot en 
huiscomponist/-arrangeur van Camerata Delft.  
Hij studeerde piano en viool, was werkzaam in diverse 
orkesten en ensembles en ontwikkelde zich daarnaast 
als componist, altviolist en klavecimbelspeler. Naast 
continuospeler in barokensembles is Andrew een 
veelgevraagd begeleider van vocale masterclasses in 
binnen- en buitenland. Zijn composities en arrangementen 
kenmerken zich door een toegankelijke en persoonlijke stijl. 

Kijk voor tickets op www.cameratadelft.nl 
of scan de QR-code

< Voor Delft Voor Leiden >
ochtendconcert middagconcert

24 oktober 2021
Concerten: 11.00-12.00 uur Delft | 15.30-16.30 uur Leiden

LA FLÛTE
ENCHANTÉE

Imre Rolleman – fluit  
Andrew Clark – piano
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