Amazing Haydn
“Amazing Haydn” is een klein maar fijn internationaal
festival van Weense klassieke muziek. De focus ligt in de
eerste plaats op leven en werk van Joseph Haydn, zonder
die twee andere “groten” uit de zgn. “Wiener Klassik”,
Mozart en van Beethoven te vergeten.
Joseph Haydn geldt ook als wegbereider tot de romantische periode en dus heeft ook deze haar plaats in onze
concerten.
“Amazing Haydn” programmeert regelmatig ook werk
van minder bekende componisten. Veel tijdgenoten, die
vaak door Haydn werden geïnspireerd, waren tijdens hun
leven heel succesvol en populair, maar werden na hun
dood verwaarloosd of vergeten.
Door ook aandacht aan hen te schenken, dragen wij niet
alleen bij om een onrecht uit de wereld te helpen, maar
draaien zo ook de meest onverwachte en mooiste bladzijden om van 200 jaar Europese muziekgeschiedenis.
De “Amazing Haydn”-concerten vinden plaats in prachtige historische concertlocaties in onze thuisstad Mechelen.
De allergrootste charme van “Amazing Haydn” is, naast
het familiale aspect, vooral ook haar universele karakter.
Wij zijn dan ook trouw aan de boodschap die Joseph
Haydn “himself” ons gaf toen hij Mozart, die hem in 1791
trachtte te weerhouden om op een uitnodiging voor Londen in te gaan, van antwoord diende met de woorden:
“Meine Sprache versteht man durch die ganze Welt”!
Wij nodigen u hartelijk uit om met ons van dit alles te komen meegenieten.

Concertlocaties

Koop vooraf je concerttickets
Gereserveerde plaatsen.
Tickets in vvk: € 25 / -26 j: € 12 / aan kassa: € 27
(met kansentarief : € 5)
ABO 3 concerten: € 70
ABO 4 concerten: € 90
Haydn-Genootschap Vlaanderen
“amazing HAYDN”
Sint-Katelijnekerk

Tel: 015 33 11 03 0468 11 02 33
www.amazinghaydn.be
E-mail: haydngenootschap.servus@telenet.be
Rekeningnummer BE36 2300 4320 0281
Vleeshouwersstraat 6 - Mechelen
Tel: 015 29 76 53
www.uitinmechelen.be - uit@mechelen.be

Indien, wegens eventuele negatieve ontwikkelingen
i.v.m. de corona-pandemie, concerten volgens het voorgeschreven veiligheidsprotocol niet kunnen doorgaan,
worden uw tickets onmiddellijk terugbetaald.

Sint-Pieter-en-Paulkerk

Onder de auspiciën van
Met de steun van
Kerk O.-L.-Vrouw van Leliëndaal
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Kerk van Sint-Jan-Baptist-en-Evangelist
C. Peeraer

Harro Pirch: Bergkirche-Haydnkirche, Oberberg - Eisenstadt

V.U.: A. Deleus - Bethaniënstraat 21 - 2800 Mechelen

Zondag 25 september 2022 - 15 uur
Sint-Katelijnekerk
Sint-Katelijnestraat - Mechelen

Zondag 2 oktober 2022 - 15 uur
Sint-Pieter-en-Paulkerk
Veemarkt - Mechelen

Zondag 9 oktober 2022 - 15 uur
Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal
Bruul - Mechelen

Zondag 16 oktober 2022 - 15 uur
Kerk van Sint-Jan-Baptist-en-Evangelist
Sint-Janskerkhof - Mechelen

Ensemble van Beethoven Bonn

Lissy Quartett Wien

Alba LunaSanz Juanes, fluit - Rohan Richards, hoorn
Geoffrey Winter, hoorn - Wolram Lehnert, viool
Mareike Neumann, viool - Martin Wandel, altviool
Christian Fischer, altviool - Caroline Steiner, cello
Peter Cender, kontrabas

Raimund Lissy, viool - Robert Bauerstatter, altviool
Maria Grün, cello - Srebra Gelleva, piano

Damenquartett des Haydn Konservatoriums
Eisenstadt

Südwestdeutsches Kammerorchester
Pforzheim

Michaela Schütz, viool - Anna Di, viool
Angelica Cruz, altviool - Fanny Kircher, cello
Veronika Oberleitner, klarinet - Sonja Equiluz, klarinet

Johannes Moesus, dirigent
Christop Ess, hoorn
Timo Steininger, hoorn

Dit jaar viert het in 1992 opgerichte Ensemble van Beethoven haar 30-jarig bestaan.

Na hun onvergetelijk concert tijdens “Amazing Haydn 2019”
wordt het een blij weerzien met de vier schitterende musici
van het Lissy Quartett Wien.

Na het denderende succes van vorig jaar met de HaydnAkademie Eisenstadt in de Mechelse Begijnhofkerk, zetten
wij de samenwerking met het Haydn Konservatorium verder.

In 2008 richtte Raimund Lissy, concertmeester van de
Wiener Philharmoniker, samen met collega Robert Bauerstatter, aanvoerder van de altviolen van de Wiener Philharmoniker, Maria Grün, celliste bij de Wiener Symphoniker en
de Weense Staatsoper en de Bulgaars-Weense pianiste
Srebra Gelleva, het Lissy Quartett op, uit fascinatie voor de
vergeten Weense componist Joseph Mayseder.

Heel binnenkort zal dit internationaal gerenommeerde conservatorium de overschakeling maken naar hogeschool, wat
staat voor universitair niveau. Het staat garant voor het doorstromen van getalenteerde studenten, waardoor onze meer
dan 30 jaar nauwe band met Joseph Haydns voormalige
Heimat, op hoger niveau, verzekerd blijft.

Met het Südwestdeutsches Kammerorchester o.l.v. Johannes Moesus verwelkomen wij al voor de 4e maal één van
Europa’s meest vooraanstaande kamerorkesten. De ellenlange plejade van solisten met wereldfaam, die door het
orkest reeds werden begeleid, is ronduit indrukwekkend.

Dit gemengd ensemble van strijkers en blazers wordt gevormd door musici die gefascineerd zijn door het uitvoeren
van kamermuziek en die allen uit het befaamde grote Beethoven Orchester Bonn komen.
Het Ensemble van Beethoven, dat zonder dirigent musiceert, is eigenlijk een “orkest in miniatuur”. Teruggebracht
tot de kern van elk muziekinstrument afzonderlijk ontstaat
een geheel nieuwe transparantie van de partituur, die toelaat om met een kleinere bezetting grote symfonieën met
eigen klankkleur en charme uit te voeren.

Als concertlocatie voor dit bijzondere concert kozen wij voor
de stemmige Mechelse Sint-Katelijnekerk, met een knipoogje naar Ludwig van Beethovens Mechelse grootvader
Louis, die in deze kerk gedoopt werd en later ook in de
buurt woonde.

Charme, vrolijkheid en virtuositeit kenmerken het werk van
deze componist en vioolvirtuoos, die een tijdgenoot van
Beethoven en Schubert was en als 14-jarig jongetje nog
musiceerde in het Esterházy-orkest, dat geleid werd door
Joseph Haydn.
De subtiele uitvoeringen van het Lissy Quartett zullen
garant staan voor
een tot de verbeelding sprekend programma met, naast
Joseph Mayseder,
topwerk van genieën
als
Joseph
Haydn, W.A. Mozart en Johannes
Brahms

Ditmaal schenken wij bijzondere aandacht aan de klarinet.
Zes getalenteerde jonge dames zullen in de sfeervolle en
intimistische Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Leliëndaal een
zelden gespeeld strijkkwartet van Joseph Haydn -niet voor
niets is hij de vader van deze muziekvorm- twee absolute
meesterwerken uit de klarinetliteratuur ten gehore brengen.
Haydn is met W.A. Mozart en met Carl Maria von Weber in
goed gezelschap.

Ook ditmaal zal de geest van Joseph Haydn door het zeer
gevarieerde en lichtvoetige programma zweven. Verheug u
met ons op een maar zelden uitgevoerde, maar erg leuke
symfonie van Haydn, een heerlijke symfonie van de Boheemse componist Antonio Rosetti, een merkwaardig werk
van Luigi Boccherini, ook wel eens de Italiaanse Haydn
genoemd, en een al even bijzonder dubbel-hoornconcerto
van de Duitse uitgever-componist Franz Anton Hoffmeister.

Met Christoph Ess, solo-hoornist bij de Bamberger Symphoniker, en de van Berlijn tot Bayreuth gerenommeerde
Timo Steininger verwelkomen wij twee Duitse tophoornisten
Hemels decor voor dit spetterende slotconcert, vol van
openbaringen, is de Mechelse Sint-Janskerk.

.

* Joseph Haydn: Sinfonie 104 in D-Dur “Salomon”
* Ferdinand Ries: Sinfonie nr. 3 op. 90
* Ludwig van Beethoven: Ouverture “Die Geschöpfe des
Prometheus” op. 43
* Ludwig van Beethoven: Sinfonie nr. 5 in c-moll op. 67

* Joseph Haydn: Klaviertrio Nr. 39 Hob. XV:25
* W.A. Mozart: Klavierquartett Es-Dur KV 493
* Joseph Mayseder: “Souvenir à Baden” Konzertvariationen
E-Dur op. 63
* Johannes Brahms: Klavierquartett Nr. 3 c-moll op. 60

* W.A. Mozart: Klarinettenquintett A-Dur, KV 581
* Joseph Haydn: Streichquartett Es-Dur, Hob.II:6
* Carl Maria von Weber: Klarinettenquintett B-Dur, op. 34

* Antonio Rosetti: Sinfonie C-Dur Murray A1
* Franz Anton Hoffmeister: Konzert Nr.1 E-Dur für 2 Hörner
& Orchester
* Luigi Boccherini: Streichquintett C-Dur op. 30 Nr. 6
“La musica notturna delle strade di Madrid”
* Joseph Haydn: Sinfonie D-Dur, Hob.I:42

