Programma

Kamermuziek
23 februari 2013, 12.30 uur
Podium Azijnfabriek | Bethaniestraat 4 | ’s-Hertogenbosch
Entree € 8,00 | Vrienden gratis

Duo Rinascente
Helbertine Hylkema | viool
Lorena Mainero | piano
Lentezin
F. Schubert
(1797-1828)

Sonatine II, Op. post. 137 D 385
für Klavier und Violine
Allegro moderato
Andante
Menuetto
Allegro

B. Heller
(*1936)

Uit Klangblumen
Akelei
Echinacea
Ackerwinde
Eisblume
Wasserlilie

I. Albeniz
(1860-1909)

Serenata Espagnola & Granada

F. Mompou
(1893-?)

Selectie uit Spanish Songs & Dances
(piano solo)

A. Piazzolla
(1921-1992)

Uit: l’ Histoire du Tango voor viool/piano
Café 1930

De Nederlandse violiste Helbertine Hylkema en de Argentijnse pianiste
Lorena Mainero leerden elkaar kennen in 2002 in Florence tijdens
internationale masterclasses van de 'Maestri' Pavel Vernikov, Ilya Grubert,
Aldo Ciccolini en Alexander Lonquich. Zij ontwikkelden daar een sterke
muzikale band, die zij ook ná hun studieperiode besloten voort te zetten: Duo
Rinascente (wedergeboorte) zag het licht.
Duo Rinascente heeft een warme & energieke uitstraling en communiceert
sterk met haar publiek. Zij legt zich toe op het romantische repertoire,
Argentijnse (dans-)muziek en vroeg 20e eeuwse repertoire. Daarnaast streeft
het duo ernaar om ook minder bekende werken uit te voeren, variërend van
Nederlandse composities tussen 1700-2008 tot werken van Mariano Mores
en Barbara Heller.
Het duo stelt zeer afwisselende programma’s samen rond een thema en geeft
daar tijdens concerten een luchtige toelichting bij. Afhankelijk van het
repertoire wordt het duo tijdens optredens aangevuld met cello, 2e viool,
contrabas zang en/of dans. Ook levert Duo Rinascente graag een bijdrage aan
alternatieve podiumpresentaties: combinaties met dichtkunst, muziektheater,
projecties en dergelijke.
Vanwege de grote afstand tussen de musici (Amsterdam-Florence) werken
zij projectmatig. Sinds hun oprichting maakten zij verschillende succesvolle
concerttournees in Nederland, Frankrijk en Italië, waarna concertaanbiedingen in binnen- en buitenland volgden. Zo geeft Duo Rinascente
jaarlijks in juli zomerconcerten in de Provence (Frankrijk) en zijn zij
frequent te beluisteren in zalen als theater De Tobbe te Voorburg, de
Azijnfabriek te Den Bosch en de Burcht te Leiden.
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