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Het Duinstreek Kamermuziek Festival 2018 is mede mogelijk door de zeer gewaardeerde bijdragen 
van Sena, Fonds Podium Kunsten, Victoriefonds Alkmaar, Toerisme& Innovatie Fonds van de gemeente 
Bergen, uitgeverij BDU, Grote Kerk Alkmaar en enkele anonieme fondsen.

In het dagelijks leven kunnen we niet zonder muziek. Voor heel 
wat winkels, restaurants, cafés, radiostations en televisieprogram-
ma´s maakt muziek het verschil. En als jij als artiest, sessiemuzi-
kant of producent mee hebt gewerkt aan die muziek, dan heb je 
recht op een vergoeding. Is jouw muziek uitgezonden op radio of 
TV? Meld je dan nu aan bij Sena. Wij zorgen dat jij krijgt waar je 
recht op hebt, zowel binnen als buiten Nederland. Want muziek is 
tenslotte grenzeloos. www.sena.nl

Schoolconcerten 
Een heel leuk, maar besloten, onderdeel van het 
festival is het concerteren op basisscholen. Eind 
februari heeft Maria leerlingen in Bergen,  
Alkmaar en Egmond Binnen verrast met gastles-
sen en verhalen over de viool. 

Masterclass 
Op zaterdag 17 maart geeft Maria een master-
class voor leerlingen van muziekschool Toonbeeld 
in Castricum. De pianobegeleiding daarbij is door 
Corinne Moerbeek. Publiek is daarbij van harte 
welkom. Toonbeeld is gevestigd in Cultureel 
centrum ‘Geesterhage’, Geesterduinweg 7. 
Aanvang 14.00 uur, entree is gratis. 
Reserveren noodzakelijk

Met dank aan de directie van muziekschool 
Toonbeeld/Castricum, Carlus Koopman voor 
zijn registraties van het festival en iedereen die 
op wat voor manier dan ook bijdraagt aan het 
festival.

Colofon
Artistiek leiding

Maria Milstein, Amsterdam
Zakelijk leiding 

Ed Bausch, Bergen
Adviseur 

Rutger van Otterloo, Edam
Coördinatie kaartverkoop

Kees van der Hoek, Bergen
Affichebeeld en vormgeving/redactie

Anna de Vries/annagreffiks.nl, Alkmaar
Drukwerkbegeleiding en vormgeving

Corstiaan Smorenburg, Hilversum
Organisatie schoolconcerten en masterclass 

Iris de Leur
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Vier de lente!
Onder dit motto klinkt de muziek tijdens de vierde editie van het Duinstreek Kamermuziek Festival. 
Concerten in de prachtige kerken en kerkjes in de regio van Schoorl tot Castricum, omringd door de 
natuur. Maar nu voor het eerst ook in Alkmaar, en nog wel met het openingsconcert in het kader van 
de viering van 500 jaar Grote Kerk.
Artistiek leider vanaf het begin is violiste Maria Milstein. Het zijn oogstjaren voor haar: ze kreeg 
onlangs de Nederlandse Muziekprijs uitgereikt en de cd ‘La Sonate de Vinteuil’, met haar zus Nathalia 
Milstein, werd door de gezamenlijke Nederlandse muziekpers beoordeeld als beste plaat van 2017.
Maria Milstein toont zich steeds meer van haar programmerende kant: de vierde editie van het festival 
toont een geweldig palet aan composities met vertolkingen door haar jonge leeftijdgenoten, die ieder 
voor zich ook al zo naar voren treden in het rijke Nederlandse muzieklandschap. Maar ook verwelko-
men we samen grote kunstenaars, ‘eminence grises’ als de bas-bariton Robert Holl en pianist Willem 
Brons. Maria Milstein is in bijna alle concerten te horen. Vier de lente en reis mee met het Duinstreek 
Kamermuziek Festival!

Stichting Muziek in de Ruïnekerk 

Over Maria Milstein
Maria Milstein werd geboren in Moskou (1985) en groeide op in Frankrijk in een 
muzikale familie. Haar studie volgde ze aan het Amsterdamse Conservatorium. Ze 
geeft inmiddels in heel Europa concerten, en soleert bij grote orkesten. Met het 
door haar opgerichte Van Baerle Trio met Hannes Minnaar en Gideon den Herder 
ontving ze in 2012 de Kersjesprijs en in 2015 werd de cd ‘Sounds of War’ die ze 
met pianiste Hanna Shybayeva maakte bekroond met een Edison Klassiek. In 2016 
ontving ze het Fellowship van de prestigieuze Borletti Buittoni Trust.
De in 2017 verschenen cd ‘La Sonate de Vinteuil’ met haar zus pianiste Nathalia 
Milstein werd bejubeld en de toekenning aan Milstein in 2018 van de Nederlandse 
Muziekprijs is de kroon op haar bijzondere muzikale carrière.
Maria Milstein bespeelt een viool van Michel Angelo Bergonzi uit 1750 (Cremona), haar ter beschik-
king gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.
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De musici van het

Duinstreek Kamermuziek Festival

Maria Milstein viool

Robert Holl bas-bariton

Roger Braun piano

Hawijch Elders viool

Sander Sittig piano

Mathieu van Bellen viool

Omri Epstein piano

Ori Epstein cello

Willem Brons piano

Nathalia Milstein piano

Shin Sihan viool en Anne 
Brackman piano

Anneleen Schuitemaker harp

J. M. Dominguez sax

Merel Vercammen viool

Lars Wouters klarinet

Hanna Shybayeva piano

Joachim Eijlander cello

Ketevan Roinishvili cello

Emma Roijackers viool

Judith Wijzenbeek altviool
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Alkmaar Grote Kerk 15 maart 20.00 u 

Robert Holl zingt…feestelijke opening!

Robert Holl bas-bariton, Maria Milstein viool, Roger Braun piano

PROGRAMMA
Bach: Largo uit de Sonate in C voor viool solo BWV 1005
Schumann: 3 Romanzen op. 94 voor viool en piano
Schumann: Dichterliebe op. 48, zang en piano
Brahms: Intermezzo op. 118 nr.2, piano solo
Brahms: Liederen naar gedichten van Heinrich Heine, zang en piano
Spohr: ‘Abendstille’, uit ‘6 Liederen voor bariton, viool en piano'

Na afloop een feestelijke toast op de opening van het Festival

Het was een grote wens van Maria Milstein om Robert Holl (Rotterdam, 1947) in haar festival te be-
trekken. Holl woont en werkt al een groot deel van zijn bestaan in Oostenrijk. Hij werkte met de grote 
orkesten onder alle beroemde dirigenten. Robert Holl heeft een onbetwiste status als vertolker van 
Schubert en Schumann. In Nederland zoekt hij veelal de begeleiding van Limburger Roger Braun, vorig 
jaar nog in het kader van een tournee van zijn 70ste verjaardag.
Het openingsconcert bestaat uit liedvertolkingen, solowerk op viool en op piano en...een stuk waarmee 
drie prachtige musici het festival uiteindelijk openen. 

Toegang € 20,-
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Bergen aan Zee Vredeskerkje 16 maart 16.00 u 

Publieksprijs Back-Concours!

Hawijch Elders viool, Sander Sittig piano 

PROGRAMMA
Poulenc: Vioolsonate
Mendelssohn: Vioolconcert (bewerking voor viool en piano) in e klein op.64

Het Vredeskerkje bestaat 100 jaar, vanaf juli wordt dat uitgebreid gevierd. De laatste jaren toont 
het zo prachtig in de duinen gelegen provinciaal monument zich steeds meer als een volwassen en 
intiem podium. In het festival is het kerkje het decor voor Hawijch Elders, die onlangs de tweede prijs 
behaalde in het Oskar Back Concours. De pas 19-jarige violiste won daar ook de publieksprijs. En ze 
was eerder dit seizoen met haar Gagliano-viool uit Napels 1830 al te horen op het Wonderfeel-festival 
en in De Wereld Draait Door. Sander Sittig is een van de prominente docenten en begeleiders van The 
International Holland Music Sessions.
We vieren dit vioolfeest bij zee met na afloop een high tea. 

Toegang € 12,50, inclusief High Tea
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Heiloo Witte Kerk 16 maart 20.00 u

The Busch Trio-Tsjechische passie! 

Mathieu van Bellen viool, Omri Epstein piano, Ori Epstein cello

PROGRAMMA
Dvořák: Bagatellen op.47 voor 2 violen, cello en piano
Smetana: Trio in g klein op. 15
Dvořák: Trio nr. 3 in f klein op. 65

The Busch Trio: een regelrechte sensatie als pianotrio. En daarmee is niets teveel gezegd! In 2012 
begonnen ze in Londen, waar ze studeerden: de gebroeders Epstein uit Israël en Van Bellen uit Neder-
land. Het trio bestormt vanuit Engeland de wereld. In de prachtige akoestiek en ambiance van de Witte 
Kerk, icoon van Heiloo, vertolken ze de grote werken van Dvořák en Smetana. En dan doet ook Maria 
Milstein ook nog mee met Dvořák's Bagatellen. Mathieu van Bellen bespeelt een Guadagnini-viool uit 
het Turijn van 1783.

Toegang € 20,- 
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Het Duinstreek Kamermuziek Festival komt in de mooiste locaties van de duinstreek!
Alkmaar Grote Kerk 15 maart 
Koorstraat 2
Grootste middeleeuwse kerkgebouw boven het 
Noordzeekanaal. Eerst katholiek en sinds de 
Reformatie in 1573 protestants. Dit sieraad van 
de stad, ook wel de ‘huiskamer van Alkmaar’ 
genoemd, bestaat nu 500 jaar.

Bergen aan Zee Vredeskerkje 16 maart 
Kerkstraat 21
Het rietgedekte kerkje werd 100 jaar geleden 
gesticht door Marie van Reenen-Völter, voorma-
lige burgemeestersvrouw van Bergen. Het moest 
een kerkje zijn voor iedereen, ongeacht geloof of 
afkomst.

Heiloo Witte Kerk 16 maart 
Heerenweg 12
Een van de weinige monumenten in Heiloo. 
De geschiedenis gaat terug tot 700. De kerk was 
oorspronkelijk rooms-katholiek en werd in 1573 
compleet verwoest tijdens het beleg van Alkmaar. 
De kerk werd daarna weer opgebouwd en ging 
begin 17de eeuw over in protestantse handen. 
Het is een zonnige kerk met een prachtige akoes-
tiek en ligt in het hart van Heiloo.

Egmond aan den Hoef Slotkapel 17 maart 
Slotweg 19
Willem I van Egmont gaf in 1229 opdracht voor 
de bouw. Het overgrote deel, ook het torentje, 
stamt uit de 17de eeuw. Ernaast liggen de 
geconsolideerde resten van het Slot op den Hoef. 
De Slotkapel ligt te midden van een prachtige hof 
met veel stinzenplanten.
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Het Duinstreek Kamermuziek Festival komt in de mooiste locaties van de duinstreek!
Alkmaar Huisconcerten 17 maart 
Adressen in de Alkmaarse binnenstad worden 
bekend gemaakt bij het reserveren/kopen van 
kaarten.
Kijk voor meer informatie ook op 
www.duinstreekkamermuziek.nl

Castricum Koningsduyn 17 maart
Geesterduinweg 3
De schitterende theaterzaal in cultureel centrum 
Geesterhage leent zich uitstekend voor con-
certen. Het is de enige ‘nieuwe’ locatie van het 
Festival, en een bruisend trefpunt. In de muziek-
school aldaar geeft Maria Milstein een master-
class aan getalenteerde jonge violisten.

Schoorl Dorpskerk 18 maart 
Duinweg 5
Aan de voet van het Klimduin ligt deze hervorm-
de kerk uit 1783, met ernaast het bijzondere  
Raadhuis uit 1601. In de lente omgeven door een 
zee van eerst de krokussen en daarna het feest 
van fluitenkruid.

Bergen Ruïnekerk 18 maart 
Raadhuisstraat 1
Het dorp Bergen ontstond rond een kapel op de 
plek van de huidige Ruïnekerk, in ca.1422. De 
kerk wordt wel de ‘Parel van Bergen’ genoemd 
en vormt met de prachtige brink het dynamische 
hart van het dorp. Het gebouw is al decennia lang 
thuishaven voor  Kamermuziek in de Ruïnekerk, 
en voor talrijke andere culturele gebeurtenissen, 
rouw en trouw.
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Egmond aan den Hoef Slotkapel 17 maart 11.00 u

De grote meester speelt Beethoven…

Willem Brons piano

PROGRAMMA
Beethoven: 
Sonate nr. 30 in e majeur, op. 109 (1820)
Sonate nr. 31 in a majeur, op. 110 (1821)
Sonate nr. 32 in c mineur, op. 111 (1822)

80 jaar is Willem Brons, met een ongelooflijke staat van dienst als pianist. Hij debuteerde in 1963 in 
het Concertgebouw. Hij speelt nog altijd overal ter wereld en is heel geliefd in Japan. Maar minstens 
zo groot is Willem Brons als leermeester, aan het Conservatorium van Amsterdam. Daar studeerde 
Maria Milstein en nu verwelkomt ze trots haar docent in haar festival. Uit de talrijke besprekingen van 
zijn concerten en registraties komt vooral zijn begeestering naar voren: ‘hier hoor je iemand spelen die 
de componist aan het woord laat’. Brons brengt goud het Duinstreek Kamermuziekfestival binnen, met 
drie prachtige Beethoven-sonates. In die magische en fraai gelegen Slotkapel, waar de tuin dan net 
volop de lente viert. 

Toegang € 15,- inclusief koffie
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Alkmaar Huisconcerten 17 maart 14.00 / 15.30 / 17.00 u 

Zes topmusici van dichtbij!

Nathalia Milstein piano
Schumann: Fantasiestücke op.12, Debussy: Estampes

Duo Sihan/Brackman Shin Sihan viool en Anne Brackman piano
Ravel: Sonate posthume, Szymanovsky: Mythes

Trio42 Merel Vercammen viool, Juan Manuel Dominguez saxofoon,  
Anneleen Schuitemaker harp
Ravel: selectie uit “Ma mère l'oye”, Debussy: Passepied, Ibert:  Deux interludes, Piazzolla: Cafe 1930 

Maria Milstein wil graag haar generatiegenoten laten horen. Aan de selectie die ze maakte kun je 
aflezen hoe goed Nederland is als opleider. Zó veel buitenlandse musici komen hier studeren, of hun 
studie vervolmaken. Deze middag biedt drie kansen om er een aantal van dichtbij mee te maken, op 
een  heerlijke tocht door de Alkmaarse binnenstad. Het is dé kans om Nathalia Milstein solo te horen, 
die met  haar zus de top-cd van 2017 volspeelde en zich daarmee in één klap in de schijnwerpers 
plaatste als pianiste. Trio 42 verenigt de harp, de viool en de saxofoon, niet on-alledaagse maar heel 
spannende setting, eindigend met Piazolla. Shin Sihan en Anne Brackman vormen een magisch duo: 
ze wonnen vorig jaar de Dutch Classical Talent Award.  

Met uw entreekaartje kunt u alle concerten bezoeken. Het moment van aanschaf bepaalt 
waar u start. Daar krijgt u bericht over. Er is steeds voldoende tijd om even na te praten 
met de musici en naar de volgende locatie te gaan. De concertlocaties worden pas kort 
tevoren bekend gemaakt. 

Toegang € 15,-
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Castricum Koningsduyn Theater 17 maart 20.00 u 

Schumann, Brahms en Mozart      

Hanna Shybayeva piano, Maria Milstein viool, Lars Wouters van den Ouden-
weijer klarinet, Judith Wijzenbeek altviool, Ketevan Roinishvili cello, Emma 
Roijackers viool

PROGRAMMA
Schumann: Fantasiestücke op. 73 voor klarinet en piano
Brahms: 3de pianokwartet in c klein op. 60 
Mozart: Klarinetkwintet in a groot KV 581 

Maria Milstein heeft veel getalenteerde muziekvrienden. In de sfeervolle en comfortabele nieuwe 
theaterzaal van Castricum komen er, inclusief zijzelf, zes bij elkaar om een programma te spelen met 
twee topwerken uit de Romantiek én het klarinetkwintet van Mozart. 
Het festival was vorig jaar een van de eerste bespelers van de zaal en was er met een uitverkocht huis 
meteen thuis! 

Toegang €20,-
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Schoorl Dorpskerk 18 maart 11.00 u

Nederlands’ avontuurlijkste cellist

Joachim Eijlander cello, Maria Milstein viool

PROGRAMMA
Bach :Inventio 1 (arr. voor viool en cello) 
Bach: Suite nr.4 voor cello solo BWV 1010 
Bach: Inventio 10 (arr. voor viool en cello) J.
Dall’Abaco: Caprice 1 en 9 voor cello solo 
Händel/Halvorsen: Passacaglia voor viool en cello 

Joachim Eijlander is heel geliefd bij de luisteraars van radio 4. En terecht. Hij was mede-oprichter van 
het Rubens kwartet, destijds Nederlands beste strijkkwartet. Toen het kwartet stopte ging Eijlander 
solo verder en met regelmaat brengt hij prachtige cd’s uit, onlangs ‘Sequentia!’, met werk van Piatti 
en Dall’Abaco. Eijlander is een groot verteller, met zijn cello en met zijn bondige toelichtingen. Hij viert 
met regelmaat vakanties in Schoorl en is heel vereerd in het festival te komen en te musiceren met de 
artistiek leider daarvan. Een gedroomd begin van de laatste festivaldag. 

Toegang 10,-, inclusief koffie
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Bergen Ruïnekerk 18 maart 15.00 u (uitverkocht)

Zussen Milstein in slotconcert

Maria Milstein viool en Nathalia Milstein piano

PROGRAMMA
Pierné: Sonate, op. 36 
Debussy: Sonate in g, L 140 
Saint-Saëns: Eerste sonate in d, op. 75 
Ravel: Sonate in g 

Maria en Nathalia Milstein gaan ‘op zoek naar de verloren tijd’, met als leidraad Marcel Proust. In zijn 
boek ‘À la recherche du temps perdu’ speelt muziek een opvallende rol. Het geheimzinnige personage 
Vinteuil is een mengeling van componisten uit Prousts tijd. Pierné, Debussy, Saint-Saëns… van elk 
van hen klinkt deze middag een sonate voor viool en piano. Deze muziek is te beluisteren op de in 
2017 verschenen en bekroonde cd ‘La Sonate de Vinteuil’. Nathalia was, met haar hele in Frankrijk 
wonende familie, eerder te gast in het festival en maakte toen al grote indruk met haar verfijnde en 
zeer muzikale pianospel.

Toegang € 20,- UITVERKOCHT
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VERDER DIT JAAR IN BERGEN:
Kamermuziekserie in de Ruïnekerk seizoen 2018/2019

Zondag 7 oktober 15u 
Onder meer op zondagmiddag 25 
november het Matangi Strijkkwartet 
met Dvořák’s ‘America’ en op 24 
februari pianist Thomas Beijer met 
de suite van Albeniz. 

Het programmaboekje verschijnt 
op 15 maart. Kijk vanaf die datum 
ook op : 
www.duinstreekkamermuziek.nl

In Bergen en Bergen aan Zee op 10 en 11 mei:
In Bergen was het lang een traditie dat er in mei muziek klonk van Simeon ten Holt. Kunstgetij heeft 
die traditie opgepakt met het festival ‘Cantonaal’, jaarlijks in het week-
end van Hemelvaart. Het festival laat werk vertolken uit de ‘tonale’ 
periode van Ten Holt en van zijn internationale tijdgenoten.

10 mei 20u Ruïnekerk Bergen

Reinbert de Leeuw speelt Satie
Vlak voor zijn tachtigste verjaardag speelt hij nog één keer 
de hoogtepunten van zijn Satie-programma.

11 mei 20u Parnassiapark Bergen aan Zee

Fuse
Nederlands spannendste sextet met een speciale be-
werking van werk van Ten Holt en verder werk van diens 
tijdgenoten en opvolgers Ligety, Riley en Frahm. (Locatie 
onder voorbehoud.) 
Kaarten € 20,- per concert, beide concerten € 35,-
Reserveren via kaartverkoop@kunstgetij.nl of  
06 50584308 of vanaf 20 maart  
bij de Eerste Bergensche Boekhandel.
Kijk op kunstgetij.nl



Data, locaties en toegangsprijzen
(Het slotconcert op 18 maart in de
Ruïnekerk Bergen is uitverkocht)

Alkmaar Grote Kerk:
15 maart 20 u toegang € 20,-

Vredeskerkje Bergen aan Zee:
16 maart 16 u toegang € 12,50
Inclusief High Tea

Heiloo Witte Kerk:
16 maart 20 u toegang € 20

Egmond aan den Hoef Slotkapel:
17 maart 11 u toegang € 15,- inclusief koffie

Alkmaar huiskamers in binnenstad:
17 maart 14/15.30/17 u toegang € 15,-

Castricum Geesterhage masterclass: 
17 maart 15.00 u gratis (wél reserveren)

Castricum Koningsduynzaal Geesterhage:
17 maart 20 u toegang € 20,-

Schoorl Dorpskerk:
18 maart 11 u toegang € 10,- inclusief koffie

Bergen Ruïnekerk:
18 maart 15 u toegang € 20,- (uitverkocht!)

Passe-partouts € 50,- Voor drie concerten
in Alkmaar, Heiloo en Castricum
Voor alle concerten geldt: kinderen gratis,
tieners €5,- Contact en kaarten reserveren:

Kees van der Hoek, 06 505 84 308 en
info@duinstreekkamermuziek.nl of
www.duinstreekkamermuziek.nl

www.duinstreekkamermuziek.nl

In de huis-aan-huis bladen 
De Duinstreek, Alkmaars 
Weekblad, De Koerier en 

Nieuwsblad voor Castricum 
staat in de edities  

van 28 februari een  
kortingsbon voor het  

openingsconcert in Alkmaar.


