
Laureaten van het YPF-concours

De Young Pianist Foundation (YPF) is een Nederlandse 

stichting die tot doel heeft jong Nederlands pianotalent 

te stimuleren en hun kansen om een succesvol pianist te 

worden te vergroten. Ze is in 1999 opgericht door Marcel 

Baudet. Om de zoveel jaar organiseert ze in Amsterdam een 

pianocompetitie. Kent U ze nog? Hanna Shybayeva (2001), 

Nino Gvetadze (2004), Thomas Beyer (2007), Daniel van der 

Hoeven (2010), Rosalia Gomez Lasheras (2013) en Ramon 

van Engelshoven (2015), ze behoorden tot de winnaars. En 

ze traden al voor ons op! Een paar opvallende feiten: Ramon 

van Engelshoven was kort geleden te horen/zien op NPO 2 

met werken van Debussy en Thomas Beyer was de componist 

van een verplicht uit te voeren werk tijdens de 7e editie die 

zich afspeelde van 25 januari tot 10 februari 2019.

Ook deze keer traden weer (heel) jonge pianisten in diverse 

leeftijdscategorieën op voor een jury van internationale 

meesterpianisten en pedagogen. Een paar winnaars zullen 

op 18 augustus naar Morgenstern komen om ons te verrassen 

met hun pianistische kwaliteiten.

Mocht een van de winnaars erin slagen de hoogste onder

scheiding in de wacht te slepen – de Grand Prix Youri 

Egorov – dan wint die een door Valerie Gergiev aangeboden 

prijs: een optreden in St. Petersburg (!) met het Mariinsky 

Orkest o.l.v. Gergiev.
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zondag 9 &
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6 &
 20 augustus

Landgoed Morgenstern
Witzand 4, Barchem

www.kamermuziekaandeberkel.nl

Uit ervaring weten we dat de concerten druk bezocht  worden. 

Daarom is het aan te raden passepartout of kaarten vooraf 

per email of telefonisch te reserveren.

Entree: € 20, donateur: € 18,

Passepartout: € 72, donateur: € 65,

NL89 RABO 0322 3437 12  t.n.v. Kamermuziek aan de Berkel

Losse kaarten vanaf 13.30 uur aan de zaal. 

Pinnen niet mogelijk.

Aanvang concerten: 15.00 uur.

Om de musici de gelegenheid te geven in te spelen

gaat de zaal om 14.30 uur open. De plaatsen zijn vrij.

Voor verdere informatie:

www.kamermuziekaandeberkel.nl

hanm9400@kpnmail.nl

info@kamermuziekaandeberkel.nl

Telefoon: (0575) 431 472 of (0575) 556 475

Locatie: Landgoed Conferentieoord Morgenstern

Witzand 4, 7244 NC Barchem (0573) 44 19 20

www.morgenstern.nl

Deze kamermuziekserie wordt mede mogelijk gemaakt door:

Muziek & Pianospecialist WESTERA uit Winterswijk 

die drie keer een vleugel plaatst.

Landgoed Morgenstern, Witzand 4, Barchem
www.kamermuziekaandeberkel.nl
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7 & 21 juli, 4 & 18 augustus 2019



Busch Trio
Omri Epstein  piano
Mathieu van Bellen  viool
Ori Epstein  cello

Schubert
Trio in Es Op. 100

Dvořák
Trio in e Op. 90 ‘Dumky’

Behn Quartet
Kate Oswin and Alicia Berendse – viool
Ana Teresa de Braga e Alves – altviool
Ghislaine McMullin – cello

Haydn 
Strijkkwartet Op. 76 nr. 1 in G

Beethoven 
Strijkkwartet Op. 59 nr. 3 in C

Smetana 
Strijkkwartet nr. 1 ‘From my life’ 

Een programma 
zonder programma 
Men zegt vaak dat over smaak niet valt te twisten. Dit brengt 

mij tot de volgende vraag: hoe is deze smaak eigenlijk tot stand 

gekomen? Ik geloof namelijk dat smaak wel degelijk wordt 

beïnvloed! 

Kunt u onbevangen een schilderij aanschouwen wanneer u vooraf 

al weet dat het om een Picasso gaat? Kunt u  onbevangen een 

glas wijn proeven wanneer u vooraf krijgt te horen dat het een 

zeldzame Château Margaux betreft? En kunt u onbevoor oordeeld 

naar een violist luisteren als hij u vooraf vertelt dat hij een 

 Stradivarius bespeelt? 

Deze vooraf verzamelde informatie zal uw ervaring hoogst

waarschijnlijk beïnvloeden. 

Ik ben ervan overtuigd dat het voor een onbevangen ervaring 

 verrijkend werkt wanneer u vooraf zo min mogelijk wordt 

 gestuurd. Daarom bied ik u een programma aan waarin ik u pas 

na het luisteren zal vertellen welk stuk u heeft gehoord.  

Caspar Vos

25
De bezoekers van een  programma zonder programma 
 nodigen we aansluitend van harte uit om het vijfentwintig
jarig bestaan van Kamermuziek aan de Berkel met ons te 
vieren met een hapje en een drankje. 
Dit feestje wordt opgeluisterd door de Utrechtsche  Studenten 
Zigeunerkapel  Tzigane. 

7 juli 2019 21 juli 2019 4 augustus 2019


