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13 IV. Vivace 1’40

Chick Corea b.1941

14 Trio for flute, bassoon and piano (1968) 5’46

Earle Hagen 1919–2008

15 Harlem Nocturne (1939) 5’05
arranged by Marijn van Prooijen for bassoon, double bass, Hammond organ 
and drums

Bram van Sambeek bassoon

*Joost Bosdijk bassoon · Ellen Corver piano · Rick Stotijn double bass · Izhar Elias guitar
Marieke Schneemann flute · Sven Figee Hammond organ
Maria-Paula Majoor violin · Marijn Korff de Gidts drums

Recording: 20–23 April 2011, De Doelen, Rotterdam
Recording engineer: Peter Arts
Artist photos: Marco Borggreve · Cover photo: Bram van Sambeek

In the Sonata sopra la Monica Bram uses a wooden bocal made by George Paraschos (store.paraschos.gr)
Rick Stotijn and Maria-Paula Majoor use Baroque bows by Kees van Hemert (www.bowmaker.nl) 
Izhar Elias uses a Baroque guitar made made by Gabriel Aguilera Valdebenito (www.gabrielaguilera.com)

Special thanks to the great musicians on this CD, to Maarten Hudig, Marianne Brinks, Miranda Rademaker, Katelin
Coleman, Theo van Sambeek, Wouter van Diepen and Helen Verhagen.

Many thanks to: Gabriël Oostvogel and Thijs van den Berg from De Doelen, Rotterdam, and the following
institutions: SNS REAAL Fonds, Van Leeuwen Van Lignac Stichting, Stichting Kleijn van Willigen-Goddard, Stichting
Gilles Hondius Foundation, Stichting Swart-van Essen, Erasmusstichting, Stichting Verzameling Van Wijngaarden-
Boot, Stichting Neyenburgh.
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Bassoon · Kaleidoscope

Philip Friedrich Böddecker 1607–1683

1 Sonata sopra la Monica (1651) 5’50
from Sacra Partitura for bassoon, violin and basso continuo

Gioacchino Rossini 1792–1868

Three arias from Il barbiere di Siviglia* (1816) 
arranged for two bassoons by François René Gebauer, Bodo Koenigsbeck 
and Bram van Sambeek

2 Ecco ridente (van Sambeek) 4’10
3 Una voce poco fa (Gebauer/van Sambeek) 3’21
4 Largo al factotum (Koenigsbeck/van Sambeek) 3’01

Camille Saint-Saëns 1835–1921

Sonata Op.168 for bassoon and piano (1921)
5 I. Allegro moderato 2’44
6 II. Allegro scherzando 3’25
7 III. Molto adagio – Allegro moderato 6’27

Sofia Gubaidulina b.1931

8 Duo Sonata for two bassoons* (1977) 10’30

Astor Piazzolla 1921–1992

9 Café 1930 (1986) 7’28
from L’Histoire du Tango for bassoon (originally written for flute) and guitar

Pierre Max Dubois 1930–1995

Sonatine Tango for bassoon and piano (1984)
10 I. Violent et animé 1’08
11 II. Scherzando 1’25
12 III. Tempo de Sarabande 1’51
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voice part has been split between the two players (which means the number of soloists is doubled in
comparison with the original). The choice of arrangements was determined by my desire to squeeze
as much original material into the two parts as possible, while at the same time allowing the singing
quality of the instrument to come to the fore.

The first aria, ‘Ecco ridente’, is about Count Almaviva, who has fallen in love with the young
student Rosina. It is early morning in Seville and the count, posing as a poor student, has hired a
group of musicians to accompany him in his serenade to Rosina. He sings: ‘There laughing in the
sky, the lovely dawn is breaking’, and although the musicians make a lot of noise, Rosina sleeps
through it all. The count, disappointed, has to beat a retreat: another sad ending, which we have
tried to depict as movingly as possible in this arrangement and this performance.

In the second aria, ‘Una voce poco fa’, the disguised count has conquered Rosina’s heart. She is
determined he should be hers, but makes it clear that despite her natural pliability, she may turn
into a poisonous viper if she is thwarted. Maria Callas has made a legendary recording of this aria,
which has inspired me tremendously. The double-sided nature of the submissive Rosina who can
metamorphose into an viper is interpreted brilliantly by Callas.

‘Largo al Factotum’ is about Figaro, the barber and general factotum of Seville, who decides to
aid the count in his attempts to woo Rosina. Figaro is rather smug and loves the sound of his own
voice. He sings: ‘Make way for the factotum of the city’, listing all his accomplishments and
achievements.

The Sonata for Bassoon and Piano by Camille Saint-Saëns is the only piece from the standard
repertoire on this CD. It is a monumental part of the bassoon repertoire, as it is one of the few
romantic pieces which genuinely makes use of the beautiful singing voice of the instrument.
Tradition has it that Saint-Saëns left the riotous premiere of Igor Stravinsky’s Rite of Spring after
only a few minutes, angry at the ‘abuse of the bassoon in such a high register’: Saint-Saëns obviously
had a clear idea about the way in which he wanted to use the bassoon, although when he wrote this
sonata eight years later he included a note a full tone higher than even Stravinsky (the high E at the
end of the second movement). The piece ends cheerfully, with a simple one-minute fast section, but
as I write these sleeve notes I realise that I cannot escape the theme of sad endings which runs
through this recording, as these were probably the very last notes of music Saint-Saëns ever wrote.

Pierre Max Dubois is a relatively unknown composer, despite the fact that he won the prestigious

54

Bassoon · Kaleidoscope

The idea for this CD came from my desire to bring together as many of the colours that the bassoon
is capable of producing as possible. This means that you will hear the most varied of the
compositions, chamber music arrangements and styles that I enjoy playing. Most people who
actually know what a bassoon is (1% of the world population, at a rough estimate), are familiar
with it as an orchestral instrument, where its sweet voice is often pushed into the background by the
more prominent sounds of other instruments.

Within the context of chamber music, the incredible range of timbres the bassoon is capable of
producing are easier to discern. This is particularly the case with this CD as we have brought
together many extremes; on the one hand there are bassoon duets, which allow for similar tone
colours to weave into each other, and on the other there are pieces where tone colours contrast
strongly by combining instruments which have probably never been played together before, such as
bassoon and Hammond organ, double bass and drums.

The pieces are presented in a fairly chronological order, spanning a period of 335 years. I hope
you enjoy this journey through the kaleidoscope of sound of the bassoon.

Philip Friedrich Böddecker was a singer, organist and bassoonist. One of the first solo pieces ever
composed for bassoon, the Sonata sopra la Monica immediately demonstrates the wide range of
possibilities offered by the instrument. Even after 360 years this piece continues to surprise the
listener – or, at any rate, the performer! Its style and structure are perhaps closest to the standard
jazz piece Harlem Nocturne by Earle Hagen, also on this CD, although chronologically the pieces
could hardly be further apart. 

Both compositions comprise the whirling intertwining of a popular melody and both end on
rather dark chords, which I associate with the background to the pieces. Böddecker based his
Sonata on La Monica, a popular tune at the time and derived from the song Madre non mi far
monaca (Mother, please don’t make me be a nun). After an increasingly frantic protest on the
bassoon about the violin’s endlessly repeated tune, the melancholic penultimate bar of the piece
suggests to me that the poor daughter was not granted her wish.

Gioacchino Rossini’s Il Barbiere di Siviglia is one of the most often performed operas in the
world. For the version on this CD, it has been reduced to three arias on two bassoons, and the solo
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Not so long ago, Corea wrote the following about the Trio: ‘This Trio was my first attempt to
write a kind of chamber music. At that time, I thought that “chamber music” was just written
music played acoustically but with no drums. It has since become one of my favorite forms of music’.

About ten years ago Café 1930 by Astor Piazzolla was one of the first pieces I was able to use to
start playing different types of music; this tango-based style, and later klezmer and rock, is a type of
music I like to listen to alongside classical music; playing it offers great added value, as the emotions
you are asked to interpret are often extreme and direct, each style requiring its own performance
practice. If a note cracks in Saint-Saëns we are quick to condemn it as an imperfection, but in many
other types of music a cracking note is an expressive tool. There is a richness in techniques to be
discovered in styles other than classical music, which can add something to even the most
traditional of the latter, or which can be used by contemporary classical composers.

Classical composers have been inspired by other musical styles for centuries, but a folk musician
who is able to position his art in the modern classical tradition is more of a rarity. Piazzolla was a
pioneer in this field with his new style, ‘Tango Nuevo’. He travelled to Paris in order to study with
the well-known classical music educationalist Nadia Boulanger, and put his experience into words
as follows: 

When I met her, I showed her my stacks of symphonies and sonatas. She started to read them
and suddenly came out with a horrible sentence: ‘It's very well written’. And stopped, with a big
period, round like a soccer ball. After a long while she said, ‘Here you are like Stravinsky, like
Bartók, like Ravel, but you know what's wrong? I can't find Piazzolla in this’. And she started to
investigate my private life: what I did, what I did and did not play, if I was single, married, or living
with someone: she was like an FBI agent! And I was very ashamed to tell her that I was a tango
musician. Finally I said, ‘I play in a night club’. I didn't want to say cabaret. And she answered,
‘Night club, mais oui, but that is a cabaret, isn’t it?’ ‘Yes’, I answered, and thought, ‘I’ll hit this
woman on the head with a radio…’ It wasn't easy to lie to her. She kept asking: ‘You say that you
are not pianist. What instrument do you play, then?’ And I didn't want to tell her that I was a
bandonéon player because I thought, ‘Then she will throw me from the fourth floor’. Finally I
confessed, and she asked me to play some bars of a tango of my own. She suddenly opened her
eyes, took my hand and told me: ‘You idiot, that's Piazzolla!’ And I took all the music I composed –
ten years of my life – and sent it to hell in two seconds.

(Quoted from: A Memoir by Natalia Gorin)
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Prix de Rome. He said the following about himself: ‘By nature, I am impulsive, but there is a hidden
part of me which is certainly more serious. However, my character incites me to write gay music. I
love humour and I have no pretention of stopping the world in its spin’. His Sonatine Tango is a
short, sharp and snazzy piece, leaving both performer and listener gasping for breath. It is full of
tango elements, but is not composed in a pure tango style in the way that the jazz of Corea’s Trio is.
It is a stylised sort of tango, invented for the occasion and resulting in something completely new.

(Quoted from an interview with Maguy Lovano)

Sofia Gubaidulina is a tremendously profound composer, and her compositions are often closely
bound up with the performer for whom she is writing: often comprising a spiritual charge, they also
reflect an intense scrutiny of the character of the instrument she is writing for. Bassoonists should be
grateful for the desire by fellow instrumentalist Valery Popov in the 1970s to expand the bassoon’s
repertoire – in doing so, he won over this fabulous composer. As Gubaidulina herself said, her
enthusiasm about the way in which Popov played the instrument led to her being ‘literally
bewitched by the musician’s artistry. I attended all his concerts and classes at the Moscow
Conservatory, where he taught. Gradually I began to penetrate the essence of the instrument itself,
to understand it like some character in a play’. 

The Duo Sonata has become a piece which really appeals to the imagination and elicits the most
wide-ranging responses from the audience. While one listener might think it is absolutely wonderful,
the next finds it horrendous. I have also heard people associating the piece with an animal fight or
representing some prehistoric feelings. To me the fact that the piece can evoke such wide-ranging
human emotions is simply proof of its profundity.

(Quoted from: Sofia Gubaidulina, A Biography, by Michael Kurtz)

My discovery of the Trio for bassoon, flute and piano on the album Inner Space from the 1970s
led to my ‘stalking’ Chick Corea for some time, asking him to write more for bassoon. I managed to
talk to him for a few minutes on several occasions, but this involved getting past head-shaking
managers and security guards and being led in through artists’ entrances by a personal friend of his.
His response to my request for him to write a bassoon concerto was friendly, but he said: ‘I am
touring at the moment, I love touring and I’m far too busy doing that…’ After several attempts to
persuade him, he personally sent me a signed copy of the autograph of the Trio, probably to try to
keep me quiet for a while…

6

9252_Bassoon_Kaleidoscope_BL2 v3_BRILLIANT  05/01/2012  12:03  Page 6



9

I have always very much enjoyed listening to rock music, and in Harlem Nocturne by Earle
Hagen my dream to play a rock number finally came true. It seemed to me a wonderful new
challenge to interpret this music using a combination of instruments which turned out to be very
harmonious – that is to say bassoon, double bass, Hammond organ and drums. The piece is set in a
very high register and gives an acoustic rendering of electric guitar effects, and the first time I heard
the work it was in a wonderful version by Danny Gatton. Indeed, Danny Gatton is one of the most
amazing guitarists I have ever heard: his expressive capacity is virtually endless and often more
sensitive than many of his fellow rock musicians. Guitar Player Magazine once wrote: ‘He is often
called the best unknown guitarist in the world, but which well-known guitarist was ever able to
outplay him?’ I associate his almost vulnerable way of playing and the bittersweet end to his version
of Harlem Nocturne with his suicide – he took his own life aged 48, without leaving any
explanation.
� Bram van Sambeek, 2012
Translation: Lies Blom-Smith

Bram van Sambeek (1980) was the first bassoonist ever to receive the highest Dutch Cultural Award
in 30 years: The Dutch Music Prize, handed out to him personally by Minister of Culture Ronald
Plasterk in 2009. On this occasion Bram played the bassoon concerto by Gubaidulina with the
Rotterdam Philharmonic and chief conductor Seguin. De Telegraaf newspaper wrote of this
performance: ‘He uses his instrument freely as a mouthpiece, conjures the finest timbres, and is
technically capable of doing anything’. In 2011 he won a Borletti Buitoni Trust Award, and recently
he has been admitted to The Chamber Music Society Two programme of New York’s Lincoln Center.

From 2002 until 2011 Bram was Principal Bassoonist of the Rotterdam Philharmonic Orchestra;
since 2009 he has been teaching the bassoon at the Codarts Conservatory in Rotterdam. He plays
regularly as a Guest Principal with, among others, the London Symphony Orchestra and the Mahler
Chamber Orchestra. Focussing mainly on chamber music, Bram is a member of the Orlando
Quintet, and made his Amsterdam Concertgebouw debut in 2003. As a chamber musician he has
worked with Alexei Ogrintchouk, Julius Drake, Inon Barnatan, Liza Ferschtman, Cecilia Bernardini,
Reto Bieri, and performed with the Netherlands Wind Ensemble, the Asko Ensemble and the
Scharoun Ensemble. In 2010 Bram was offered a Carte Blanche series of concerts in the
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Concertgebouw Amsterdam to perform several recitals with a number of ensembles, including the
Prazak Quartet and the Tempera Quartet. He is a regular guest at festivals like the Delft Chamber
Music Festival, Orlando Festival, West Cork Chamber Music Festival and the Oxford Chamber
Music Festival, and has investigated concert practice in cooperation with Radio Kootwijk Live,
experimenting with innovations such as playing people to sleep. Bram van Sambeek performs
regularly as a soloist with orchestras such as the Rotterdam Philharmonic Orchestra, Sinfonia
Rotterdam and Georgian Sinfonietta.

Recently he played concertos by Villa Lobos, Mozart and Gubaidulina, and in the coming
seasons Bram will play amongst others the bassoon concertos by Kalevi Aho and a newly
commissioned concerto especially written for him by the extremely gifted composer Sebastian
Fagerlund. Bram decided to start playing the bassoon when he was ten years old, beginning his
studies with Fred Gaasterland and continuing later with Joep Terwey and Johan Steinmann at the
Royal Conservatory in The Hague. After his graduation, he took private lessons with Gustavo
Núñez. In addition he has participated in masterclasses with Brian Pollard and two of the few real
bassoon soloists in the world: Klaus Thunemann and Sergio Azzolini. Van Sambeek also plays a
very special bassoon, an instrument that used to belong to both of these men. On his debut CD with
Brilliant Classics, called ‘Bassoon Concertos’, he presented a very accessible programme of bassoon
concerti by Vivaldi, Du Puy, Villa Lobos and Olthuis, receiving rave reviews including this remark in
Luister, a Dutch music magazine: ‘Judging by his playing, Mr van Sambeek awaits a golden future’.

About working together with Bram, Yannick Nézet-Séguin remarked in a television interview
available at www.bramvansambeek.com: ‘I think he is able to fall in love with many aspects of the
music, and doesn’t set himself too many boundaries and that is something that touches me of
course, because I try to be this way myself’. 

In another interview about Bram Valery Gergiev remarked: ‘…all in all a combination of being
artistically involved, motivated and being gifted, being a very nice person, and also being a little bit
unusual!’ Even Madonna said about bassoonist Bram van Sambeek: ‘…what is a bassoonist?’ and
‘who is Bram van Sambeek?…’

In the coming years Bram will focus especially on broadening the repertoire for the bassoon.
www.bramvansambeek.com
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Fagot · Caleidoscoop

Het idee voor deze cd kwam voort uit mijn wens om zo veel mogelijk kleuren van de fagot bij
elkaar te brengen. Daarom hoort u op deze cd de meest kleurrijke composities,
kamermuziekcombinaties en stijlen die ik leuk vind om te spelen. De meeste mensen die weten wat
een fagot is (zeer ruwe schatting: 1% procent van de wereldbevolking), kennen hem vooral als
orkestinstrument met de zoete stem dat vaak ondergesneeuwd wordt door de meer pregnant
klinkende instrumenten in het orkest.

In kamermuziekverband zijn de ongekende toonkleur mogelijkheden van de fagot makkelijker te
onderscheiden. Voor deze cd geldt dat zeker omdat de samenstelling ervan zoveel uitersten verkent;
enerzijds fagot duo’s waardoor gelijke kleurtinten door elkaar lopen en anderzijds zoveel mogelijk
contrasterende kleuren door waarschijnlijk nooit eerder met elkaar gecombineerde instrumenten
zoals fagot met Hammond orgel, contrabas en drums.

De stukken staan in redelijk chronologische volgorde, en ze omvatten een periode van
driehonderdvijfendertig jaar. Ik wens u veel plezier met dit kijkje door de caleidoscopische buis van
de fagot.

Philip Friedrich Böddecker was zelf zanger, organist en fagottist. “Sonata sopra la Monica”
bewijst, als een van de eerste solostukken die voor fagot is gecomponeerd, direct de rijke
mogelijkheden van het instrument. Na driehonderdzestig jaar blijft dit stuk de luisteraar (of in elk
geval de uitvoerder!) nog steeds verrassen, en komt de stijl en opbouw van het stuk misschien nog
wel het meest overeen met de jazz-standard “Harlem Nocturne” van Earle Hagen op deze cd.
Stukken die chronologisch gezien nauwelijks verder uit elkaar hadden kunnen liggen.

Beide stukken bestaan uit wervelende omspelingen van een populaire melodie, en beide stukken
eindigen met wrange akkoorden die ik associeer met de verschillende achtergronden ervan.
Böddecker baseerde zijn Sonata op “La Monica”, een destijds populaire melodie gebaseerd op het
lied “Madre non mi far monaca” ofwel “moeder laat me geen non worden”. Na een steeds wilder
klinkend protest in de fagot op telkens “hetzelfde liedje” op de viool klinkt de op een na laatste
maat van het stuk dusdanig wrang dat ik me altijd voorstel dat de arme dochter haar zin niet heeft
gekregen.

Gioacchino Rossini’s “Il Barbiere di Siviglia”, een van de meest opgevoerde opera’s ter wereld, is
in de versie op deze cd gereduceerd tot 3 aria’s op 2 fagotten, en de solozangpartij is verdeeld over

de twee fagotpartijen, wat toch weer een verdubbeling van het aantal solozangers oplevert ten
opzichte van het origineel! De keuze voor de verschillende bewerkingen op deze cd is bepaald door
mijn uitgangspunt om zo veel mogelijk oorspronkelijk materiaal in de twee partijen te proppen, en
tegelijkertijd de zangkwaliteiten van het instrument zo goed mogelijk naar voren te laten komen.

De eerste aria: “Ecco ridente” gaat over de graaf Almaviva die verliefd is geworden op de jonge
studente Rosina. Het is heel vroeg in de ochtend in Sevilla, en de graaf, die zich voordoet als een
arme student, heeft een groepje muzikanten ingehuurd om zijn serenade aan Rosina te begeleiden.
Hij zingt: “zie aan de hemel daagt lachend de schone morgenstond”, en hoewel de muzikanten
ontzettend veel kabaal maken, slaapt Rosina als een blok en druipt de graaf teleurgesteld af. Alweer
een treurig einde, dat we in dit arrangement en deze uitvoering zo goed mogelijk uit hebben laten
komen.

In de tweede aria “Una voce poco fa”: heeft de vermomde graaf Rosina’s hart veroverd. Ze
neemt zich voor dat hij de hare zal worden, maar laat wel doorschemeren dat ze, ondanks haar
natuurlijke volgzaamheid, zal veranderen in een gemene adder wanneer ze tegengewerkt zal worden.
Van deze aria bestaat een geweldige opname van Maria Callas, waar ik veel inspiratie uit heb
kunnen halen. Het dubbele karakter van de volgzame Rosina die kan veranderen in een adder wordt
door Callas briljant neergezet.

“Largo al Factotum” gaat over Figaro, de barbier van Sevilla en manusje van alles, die besluit de
graaf te helpen met zijn verleidingspogingen. Figaro is nogal zelfingenomen, en hij hoort hij zichzelf
ook enorm graag zingen. Hij zingt “Ruim baan voor het factotum van de stad”, en somt vervolgens
al zijn verdiensten en voorrechten op.

De sonate voor fagot en piano van Camille Saint Saens is het enige “standaardwerk” op deze cd.
Het is een monument in de fagotliteratuur, omdat dit een van de weinige romantische stukken is die
de mooie zangstem van de fagot benut. Het verhaal gaat dat Saint-Saëns na een paar minuten de
rellerige premiere van de “Sacre du Printemps” van Igor Stravinsky heeft verlaten, boos om het
“misbruik van de fagot in dat hoge register”. Saint Saëns had dus een duidelijk idee over de manier
waarop hij de fagot wilde gebruiken, hoewel hij acht jaar later in deze sonate zèlf nog een toon
hoger schreef dan Stravinsky (een hoge “e” aan het einde van het tweede deel). Het stuk eindigt
vrolijk met een eenvoudig één minuut durend sneller gedeelte, maar tijdens het schrijven van deze
toelichting besef ik dat er toch een thema van treurige eindes door de stukken op deze cd speelt; het
waren hoogstwaarschijnlijk Saint-Saëns’ laatst neergetekende noten..
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security guards, en het binnengeloodst worden via de artiesteningang door een persoonlijke vriendin
van hem. Hij reageerde vriendelijk op mijn verzoek om eens een fagotconcert te schrijven, maar, zei
hij, “voorlopig ben ik op tournee, ik houd zo van touren, daar heb ik het veel te druk mee..”. Na
ettelijke malen aandringen, stuurde hij me persoonlijk een kopie van de autograaf van het Trio op,
waarschijnlijk ook om me voorlopig zoet te houden…

Zelf schreef hij nog niet zo lang geleden: “Dit Trio was mijn eerste poging om een soort van
kamermuziek te schrijven. In die tijd, dacht ik dat “kamermuziek” gewoon uitgeschreven muziek
was die akoestisch gespeeld werd zonder drums. Sindsdien is het een van mijn favoriete vormen van
muziek geworden.”

Café 1930 van Astor Piazzolla was een jaar of tien geleden een van de eerste stukken die ik kon
gebruiken om meer verschillende stijlen muziek te gaan spelen. Deze tango achtige muziek, en later
ook klezmer en rock zijn soorten muziek waar ik graag naar luister naast de klassieke muziek.
Daarnaast heeft het zelf spelen van dit soort muziek voor mij een grote toegevoegde waarde; de
emoties die je moet vertolken zijn vaak extreem en direct, en iedere stijl vraagt om een specifieke
uitvoeringspraktijk. Waar een krakende noot in een stuk van Saint-Saëns al snel een imperfectie
heet, kan het in veel andere muziekstijlen een expressiemiddel zijn. Er is een enorme rijkdom aan
technieken te ontdekken in andere muziekstijlen dan de klassieke, die soms zelfs aan de meest
traditionele klassieke muziek iets kunnen toevoegen, of gebruikt kunnen worden door hedendaagse
klassieke componisten.

Klassieke componisten worden al eeuwenlang geïnspireerd door andere stijlen, maar de
volksmuzikant die zijn kunst in de modern klassieke traditie weet te plaatsen is zeldzamer; hierin
was onder andere Astor Piazzolla met zijn nieuwe stijl “Tango Nuevo” een pionier. Hij reisde naar
Parijs af om bij de bekende klassieke compositie pedagoge Nadia Boulanger te studeren, en gaf zijn
herinnering als volgt weer:

“Toen ik haar (Boulanger) ontmoette, liet ik haar mijn vrachtlading Symfonieën en Sonates zien.
Ze begon ze door te nemen en kwam plotseling aan zetten met de verschrikkelijke zin: “Het is zeer
goed geschreven”. En stopte die zin met een dikke punt, rond als een voetbal. Na een lange tijd zei
ze: “Hier schrijf je zoals Stravinsky, hier als Bartók, hier als Ravel, maar weet je wat er mis mee is?
Ik kan er geen Piazzolla in vinden.” Daarop begon ze mijn privéleven te onderzoeken: wat ik deed,
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Pierre Max Dubois is een relatief onbekende componist, ondanks het feit dat hij de prestigieuze
Prix de Rome won. Hij zei over zichzelf: “ik ben van nature impulsief, maar is er een verborgen
kant van me die zeker serieuzer is. Hoe dan ook, mijn karakter moedigt me aan om vrolijke muziek
te schrijven. Ik hou van humor en heb geen pretentie om de wereld te laten stoppen met draaien”.
Zijn Sonatine Tango is een zeer flitsend, kort en krachtig stuk, dat zowel speler als luisteraar
ademloos achterlaat. Het stuk zit vol tango-elementen, maar het is natuurlijk geen pure tango-stijl
zoals jazz bij het Trio van Corea pure jazz-stijl is. Het is een voor de gelegenheid gestileerde vorm
van tango die iets geheel nieuws oplevert.

(citaat: uit een gesprek met Maguy Lovano)

Sofia Gubaidulina is een zeer diepzinnig componiste. Haar composities zijn vaak intens
verbonden met de persoon waar ze voor schrijft, hebben vaak een spirituele lading, maar zijn ook
een verregaande studie van het karakter van het instrument waar ze voor schrijft.

Fagottisten mogen blij zijn met de wens van fagottist Valery Popov in de jaren ‘70 om het
repertoire voor fagot uit te breiden, waarmee hij deze fantastische componiste voor zichzelf en het
instrument won. Haar enthousiasme voor de manier waarop Popov zijn instrument bespeelde leidde
naar haar zeggen tot “letterlijke beheksing door zijn kunst op dit instrument. Ik had nooit een fagot
met zo’n stem gehoord. Ik woonde al zijn concerten en lessen bij aan het Conservatorium van
Moscow. Langzamerhand drong ik door tot de essentie van het instrument zelf, om het te
interpreteren als een karakter in een toneelstuk.” 

De duo sonate is een zeer tot de verbeelding sprekend stuk geworden dat bij het publiek de meest
uiteenlopende reacties uitlokt. De een vindt het fantastisch de ander ronduit verschrikkelijk en ik
heb ook mensen gehoord die het stuk associëren met een dierlijk gevecht of oergevoel. Dat is voor
mij een bevestiging van een diepzinnig werk dat de meest uiteenlopende menselijke emoties kan
oproepen.

(citaat uit : Sofia Gubaidulina, A Biography, door Michael Kurtz)
De ontdekking van het Trio voor fagot fluit en piano op het album “Inner Space”, uit de jaren

‘70, gaf mij aanleiding om Chick Corea voor geruime tijd te stalken met de vraag of hij meer voor
fagot zou willen schrijven. Een paar keer kreeg ik hem een paar minuten te spreken om hem mijn
idee voor te leggen. Dit was overigens pas mogelijk na het passeren van nee-schuddende managers,
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Bram van Sambeek (1980) ontving in 2009 de Nederlandse Muziekprijs, als enige fagottist in de 30
jarige geschiedenis van de prijs. De Nederlandse Muziekprijs is de hoogste staatsonderscheiding die
aan een musicus, werkzaam in de klassieke muziek, kan worden uitgereikt. Ter gelegenheid van de
uitreiking speelde Bram het fagotconcert van Gubaidulina met het Rotterdams Philharmonisch
onder leiding van chef dirigent Nézet-Séguin. De Telegraaf schreef naar aanleiding van dit concert:
“Hij hanteert zijn instrument frank en vrij als een spreekbuis, tovert de fraaiste timbres te
voorschijn en kan ook in technisch opzicht alles.” In 2011 won hij een Borletti Buitoni Trust
Award, en kort geleden werd hij toegelaten tot het programma “Chamber Music Society Two” van
het Lincoln Center in New York. Van 2002-2011 was hj solofagottist van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest, en hij is regelmatig te gast als solo fagottist bij het London Symphony
Orchestra en het Mahler Chamber Orchestra. Sinds 2011 besloot Bram zich te focussen op
kamermuziek en solospel, en hij doceert aan het Conservatorium van Rotterdam, Codarts.

Bram van Sambeek wordt regelmatig gevraagd als solist in binnen- en buitenland. Na zijn
debuutrecital in de Kleine Zaal van het Concertgebouw van Amsterdam in 2003 soleerde hij onder
andere regelmatig bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest en Rotterdam Sinfonia, bij beide
orkesten onder leiding van de chefdirigenten. Recentelijk heeft hij de fagotconcerten van Mozart,
Villa-lobos en Gubaidulina als solist ten gehore gebracht met zeer gerenommeerde orkesten. In de
komende seizoenen zal hij onder anderen het fagotconcert van Kalevi Aho en een nieuw
opdrachtwerk voor een fagotconcert van Sebastian Fagerlund uitvoeren. Als kamermusicus is Bram
van Sambeek zeer actief. Hij maakt deel uit van het Schulhoff Trio, en van het Orlando Kwintet.
Daarnaast werkte hij samen met onder anderen Alexei Ogrintchouk, Cecilia Bernardini, Julius
Drake, Liza Ferschtman, Izhar Elias en Reto Bieri en Jorg Widmann, en speelde hij bij het
Nederlands Blazers Ensemble, het ASKO-ensemble en de Ebony Band. In 2009/2010 kreeg hij een
Carte Blanche in het Concertgebouw Amsterdam, bestaande uit vier concerten met onder andere het
Prazak Kwartet en het Tempera Kwartet. Ook onderzocht hij met bijzondere experimenten de
kamermuziek concert praktijk in samenwerking met Radio Kootwijk Live. 

Bram is regelmatig te gast op nationale en internationale festivals zoals het Delft Chamber Music
Festival, het Orlando Festival, het West-Cork Chamber Music Festival en het Oxford Chamber
Music Festival. Bram van Sambeek  besloot op tienjarige leeftijd fagot te gaan spelen. Hij begon zijn
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wat ik wel en niet speelde, of ik vrijgezel, getrouwd, of samenwonend was, ze was als een FBI agent!
En ik was zeer beschaamd om haar te vertellen dat ik een tangomuzikant was. uiteindelijk zei ik,
“ik speel in een nachtclub.” Ik wilde het woord cabaret niet noemen. En ze antwoordde “Nightclub,
mais oui, dat is cabaret, is het niet?” “Ja” antwoordde ik, en dacht, “ik sla haar op haar hoofd met
een radio...” Het was niet makkelijk om tegen haar te liegen. Ze bleef vragen: “Je zegt dat je geen
pianist bent. Wat voor instrument speel je dan?” En ik wilde haar niet vertellen dat ik een
bandoneonspeler was, omdat ik dacht, “dan zal ze me van de vierde verdieping gooien.”
Uiteindelijk gaf ik het toe en ze vroeg me om wat van mijn eigen tango’s te spelen. Ze opende
plotseling haar ogen, nam mijn hand en zei: “Jij, idioot, dàt is Piazzolla!” En ik nam alle muziek,
tien jaar van mijn leven, en zond het naar de hel in twee seconden.”

(citaat uit: A Memoir door Natalia Gorin)

Ik heb zelf altijd heel graag en veel naar rockmuziek geluisterd. Met het volgende nummer is mijn
droom om een rocknummer te spelen eindelijk uitgekomen. Het leek mij een mooie nieuwe
uitdaging om deze muziek in de harmonieus gebleken combinatie van fagot, kontrabas, hammond
orgel en drums uit te voeren in een zeer hoge ligging, waarbij we de elektrische gitaareffecten
akoestisch vertalen. Ik hoorde de Harlem Nocturne van Earle Hagen dan ook voor het eerst in een
fantastische versie van Danny Gatton. Danny Gatton is een van de meest bijzondere gitaristen die ik
heb gehoord. Zijn expressiemogelijkheden lijken eindeloos, en zijn ook vaak gevoeliger dan veel van
zijn collega rockers. Het Guitar Player Magazine schreef ooit: “hij is vaak s’werelds beste
onbekende gitarist genoemd, maar welke bekende” gitarist kon hem er ooit uitspelen?”. Zijn haast
kwetsbare spel, en het wrange einde van zijn versie van Harlem Nocturne heb ik vrij geassocieerd
met zijn zelfmoord die hij zonder verdere toelichting op 48 jarige leeftijd pleegde.
� Bram van Sambeek, 2012
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studie bij Fred Gaasterland en vervolgde die aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij
Joep Terwey en Johan Steinmann. Na het afronden van zijn studie nam hij privélessen bij Gustavo
Núñez. Masterclasses volgde hij bij Brian Pollard en twee van de weinige echte fagotsolisten ter
wereld: Klaus Thunemann en Sergio Azzolini. Bijzonder is het instrument dat hij bespeelt, de Heckel
#11174, die eerder het eigendom was van zowel Klaus Thunemann als Sergio Azzolini. Nog tijdens
zijn studie won Van Sambeek eerste prijzen tijdens het Prinses Christina Concours en de Nationale
Finale van de Stichting Jong Muziektalent Nederland. In 1999 werd hij door deze stichting
uitgeroepen tot Muziektalent van het jaar. In 2008 ontving hij de tweede prijs op de internationale
‘Gillet-Fox Competition’ in de Amerikaanse staat Utah. In 2009 nam Bram zijn eerste solo CD op
met Sinfonia Rotterdam voor Brilliant Classics. Het NRC schreef hierover: “Van Sambeek speelt zo
moeiteloos, speels, levendig en muzikaal dat je niet meer snapt waarom de fagot met zijn lage
timbre een ongebruikelijk soloinstrument is.” Bram werd aanbevolen door verscheidene
beroemdheden zoals Valery Gergiev die hem naast “very gifted” ook als “not eccentric but a little
bit unusual” kwalificeerde. Zelfs Madonna zei over fagottist Bram van Sambeek: “wat is een
fagottist? En wie is Bram van Sambeek?”. In de komende jaren zal Bram zich toeleggen op het
uitbreiden van het repertoire voor fagot.
www.bramvansambeek.com
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After a long session, Bram and his reed were no longer able to produce a certain very
soft note. His house slipper, however, solved this problem beautifully…
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Marijn Korff de Gidts studied in Amsterdam, New York, West Africa and India. Besides classical
percussion, he is very active in the fields of contemporary music, world music, improvised music
and electronic music. He has played with ensembles such as the Royal Concertgebouw Orchestra
and Slagwerk Den Haag.

Maria-Paula Majoor studied at the Royal Conservatory in The Hague and the Musikhochschule
in Freiburg. She has won awards at various competitions, including the Davina van Wely
Competition. Maria-Paula became well known as the primarius of the Matangi Quartet. She
performs on a Jacobs violin (1690), funded by the National Musical Instrument Foundation.
www.matangi.nl

Marieke Schneemann studied with Frans Vester and Karl Friedrich Mess. As a member of the
Fodor Quintet, the Amsterdam Bach Soloists, and the Netherlands Wind Ensemble she has
performed throughout the world, appeared on both radio and television broadcasts, and made
numerous recordings. She was principal flautist with the Rotterdam Philharmonic Orchestra under
Valery Gergiev, and has been a Professor at the Amsterdam Conservatory since 1990. 
www.mariekeschneemann.com

Rick Stotijn studied in Amsterdam and the Musikhochschule in Freiburg. Rick performs numerous
concerts in his home country and abroad, and has appeared as a soloist with different orchestras,
including Amsterdam Sinfonietta, Arnhem Philharmonic, Rotterdam Chamber Orchestra and the
Swedish Radio Symphony Orchestra. Rick is currently principal bass of Amsterdam Sinfonietta and
the Swedish Radio Symphony Orchestra.
Rick performs on a Rafaele & Antonio Gagliano double bass, kindly lend to him by the National
Musical Instrument Foundation.
www.rickstotijn.com
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Joost Bosdijk studied in The Hague with Johan Steinmann and in Berlin with Klaus Thunemann.
He formed a fixed team with Bram van Sambeek in different orchestras, such as the Dutch National
Youth Orchestra, the Gustav Mahler Youth Orchestra and, from 2004–2007, the Rotterdam
Philharmonic. Since 2007 Joost has held the position of second bassoon in the London Symphony
Orchestra. He is a professor at the Royal College of Music in London.

Ellen Corver studied with Naum Grubert in The Hague. She collaborated with Karlheinz
Stockhausen for a long period, which led to a recording of his complete works for piano on his
own label. She has played piano concertos by György Kurtág, Klaas de Vries and Theo Verbey with
the Royal Concertgebouw Orchestra, amongst others. She has appeared in concerts with orchestras
such as the Netherlands Philharmonic Orchestra and the Orchestra della RAI, playing piano
concertos by Mozart, Beethoven and Ravel. She is a member of the Osiris Trio, and has been
teaching at the Royal Conservatory of The Hague since 1992.
www.ellencorver.com

Izhar Elias won the prestigious Dutch Music Prize in 2010. In June 2009, he released the first
recording of themes from Rossini’s opera Semiramide, as transcribed by Mauro Giuliani, on
Brilliant Classics.
Elias gives concerts, masterclasses and lectures in Europe, Russia, South East Asia and Australia.
His particular areas of interest are new music incorporating theatre and new media, early music
performance practice (the Baroque and the early 19th century) and chamber music. He has
performed as a soloist with orchestras including The Hague Philharmonic Orchestra.
www.izharelias.com

Sven Figee is a musician, producer and founder of the band ‘Sven Hammond Soul’. His style of
playing may be best described as rockin’ fat hammond soul, jazz and funk. Before starting his 
own band, he played as sideman with many Dutch and international artists.
Sven Hammond Soul released The Marmalade Sessions in 2010 (Edison Jazz nominee) and played
at The North Sea Jazz Festival, The Hague Jazz Festival, Ijazz Festival and many Dutch clubs. 
In 2011 they released their new album The Apple Field.
www.svenhammondsoul.com
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