Zondag 22 mei 15.00 uur is het laatste concert van het
seizoen 2021-2022 georganiseerd door de Vrienden van
de kerk.
We hebben weer een prachtig muzikaal programma met
hobo, viool, piano en zang.
Liederen van Schubert, Brahms en Strauss.
Muziekstukken van Bach, Rachmaninov, Monti,
Mendelssohn en Dorati waarbij de viool, piano, hobo en
zang in diverse combinaties te horen zijn.
De musici zijn:
Bram Kreeftmeijer, hobo. Bram is
een zeer ervaren en gedreven
hoboïst. Hij zet zich al jaren met
hart en ziel in voor de muziek, voor
de beleving en de speelvreugde die
daar in zijn visie altijd bij horen.
Een musicus waarvoor het treffen
van de juiste muzikale sfeer,
stemming en energie centraal
staan. Begonnen als een
aanstormend blokfluittalent, werd
het toch de hobo. Binnen de kortste
keren werd hij solo-hoboïst bij het
Phion (voorheen Gelders Orkest),
en ontwikkelde zich vanuit die
startpositie naar alle
‘windrichtingen’ van muzikaal
samenspel en solowerk binnen het
klassieke repertoire. Werkte samen
met Neerlands Grote Orkesten en Ensembles, met collega’s zoals Jansons, Gergiev,
Nicolic, Tieleman, Brautigam, Janine Jansen, Emmy Verheij. Maar ook samen met
toneelgroepen, dansers, schoolkinderen, kunstenaars en binnen tal van festivals. Geeft
met bezieling les aan het conservatorium Artez (Arnhem, Zwolle, Enschede), maar reist
evengoed met zijn muziekkoffer en meespelende collega’s de wereld over. Bespeelt
naast de traditionele hobo ook de Barok-hobo, de Weense hobo en Hottetere-hobo.
Een ondernemende musicus, een aanjager en toegewijd ontdekkingsreiziger naar
frisse, aansprekende uitvoeringsvormen en optredens. Naast zijn de vaste plek bij het
Gelders Orkest is hij vaste kracht bij Combattimento (samen een CD met hobo-concert
gemaakt) en het Hexagon-ensemble. Momenteel is Bram te zien in Midsummer night’s
dream, een unieke succesvolle samenwerking tussen Phion, Introdans en Oostpool die
u ook niet mag missen!
Jelena Ristic, zang en viool. Deze Servische violiste studeerde af aan de
Kunstacademie van Novi Sad (Servië) in de klas van Dejan Mihailović, en studeerde
vervolgens in Amsterdam bij Ilya Grubert.

Tussen 2005 en 2007
soleerde Jelena Ristic bij
het Symfonieorkest van
Niš, het orkest van de
Academie voor Schone
Kunsten te Novi Sad en
Het Gelders Orkest. In
2008 werd ze 2e
concertmeester van Het
Gelders Orkest. Ze was
ook 2e concertmeester bij
Het Brabants Orkest en
Holland Symfonia, en
concertmeester bij enkele
orkesten in Denemarken
en Het Residentie orkest.
Jelena Ristic maakt sinds april 2013 deel uit van de eerste violengroep van het
Koninklijk Concertgebouworkest en zij is eerste concertmeester van het Concertgebouw
Kamerorkest waarmee zij ook als solist te horen is.
De laatste paar jaar volgt Jelena haar passie voor het zingen. Met overgave zal zij
tijdens dit concert ook enkele prachtige liederen vertolken.

Mark Kreeftmeijer, piano. is
afgestuurd als econoom aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Daarnaast
studeerde enige tijd piano bij Willy Muller
en Alwin Bär aan het Utrechts
Conservatorium. Later volgde hij
jarenlang lessen bij Tan Crone in
Amsterdam en legde hij zich toe op
pianobegeleiding en kamermuziek. Mark
werkt als informatie analist binnen de
ICT, maar piano spelen is nog steeds
zijn grote passie. Hij maakt deel uit van
het Staffa Trio dat in de bezetting
klarinet, viool en piano
kamermuziekconcerten verzorgt.
Daarnaast vervult hij regelmatig
pianopartijen bij amateur-orkesten in de
regio Arnhem.

Het concert wordt als altijd gehouden in de kerk, Kerklaan 15, 6891 CM Rozendaal.
Het begint om 15.00 uur de kerk is open om 14.30 uur. Na afloop van het concert een
“meet & greet” waarbij u een drankje wordt aangeboden.
De entreeprijs is € 15, voor “Vrienden” € 12, Gelrepashouders en kinderen onder de 12
jaar gratis. Reserveren is mogelijk: e-mail: vrienden@dekerkvanrozendaal of (inspreken
op) telefoon 026 3 62 10 68.

