Programmatoelichting
In het programma 'Heen naar de Natuur' wordt de verhouding tussen de mens en de natuur
gethematiseerd. Is de natuur anno 2022 nog steeds een toevluchtsoord, waarin wij schuilen kunnen? De
romantische composities op het programma suggereren dit. Maar kunnen we deze idylle nog leven? Want
de mens zelf is bij uitstek verwoester van de natuur geworden.
Wij – onszelf als het ware buiten de natuur plaatsend – pakken met onze technologische middelen wat we
pakken kunnen zonder ons te bekommeren om de gevolgen voor het grotere ecosysteem. Schuilen in de
natuur zou derhalve betekenen: schuilen in onze eigen catastrofe. Om de natuur nog als plek te zien waar
de ziel thuis kan komen zouden wij misschien beter de natuur met rust laten, en ons heil zoeken in
menselijke producten als kunst en technologie? Want, gesteld dat wij het typische overweldigende,
harmonieuze gevoel nodig hebben dat we in de natuur vinden, kunnen wij kunst en technologie dan zo
inrichten dat ze samen, en uiteindelijk tezamen met de natuur, deze functie op zich nemen?
In deze concertreeks staan muziekstukken centraal die telkens een ander aspect van de verhouding tussen
mens en natuur tot expressie brengen.
Componist en dichter Micha Hamel schrijft een aantal dichterlijke teksten die reflecteren op het
ongelofelijk lastige probleem, hoe wij de natuur opnieuw kunnen waarderen als iets waar wij zelf deel van
uitmaken, en hoe muziek en poëzie gidsen kunnen zijn in dit proces.
De bekende actrice Lidewij Mahler draagt deze teksten voor. De muziekstukken worden zo op originele
wijze met elkaar verbonden en in perspectief gezet, en geven een hedendaagse visie op een verrassende en
hoopvolle rol voor de mens in zijn omgeving.
Na afloop van de voorstelling kan het publiek in gesprek gaan met Micha Hamel over onze deze
indringende thematiek.
Het programma duurt ± 75 minuten en is zonder pauze.

Programma
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Uit symfonie no. 6 opus 68 (Pastorale): deel 1, allegro ma non troppo. Arr. Micha Hamel
fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano
Carl Reinecke (1824-1910)
Uit Trio opus 274: Ein Märchen: andante
klarinet-hoorn-piano
Charles Koechlin (1867-1950)
Deux Nocturnes: Venise en Dans la Forêt
fluit-hoorn-piano
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Uit Midsummer Night’s Dream: Scherzo
fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn
Micha Hamel (b. 1970)
Cantilene
fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Uit symfonie no.6 opus 68 (Pastorale): deel 4, allegro (Arr Micha Hamel)
fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano
Gordon Jacob (1895-1984)
Uit zijn Sextet: Elegiac Prelude
fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano

Micha Hamel (1970) is componist, dichter en theatermaker. Zijn concertmuziek
werd uitgevoerd door vrijwel alle belangrijke Nederlandse orkesten en ensembles.
In 2008 toerde zijn tragische operette Snow White (Nederlandse Reisopera) met
veel succes door het land. In 2012 was hij ‘Componist in focus’ op het Holland
Festival, waarvoor hij twee avondvullende werken componeerde: een Requiem, en
een interdisciplinaire voorstelling geïnspireerd op het schilderij De Rode Kimono
van Breitner. Als maker bij theatergroep Orkater componeerde, bewerkte en
schreef hij het avondvullende melodrama Een pure formaliteit (2014), en Het
Zwarte Raam (2021). Zijn opera Caruso a Cuba (De Nationale Opera, 2019) werd
door de nationale en internationale pers geprezen.
Hij publiceerde vijf dichtbundels bij uitgeverij AtlasContact, waarvan ‘Toen het
moest’ (2017) de recentste is. Ook maakt hij samen met animatiekunstenaar
Demian Albers poëtische ervaringen voor Virtual Reality die op vele internationale

festivals te zien zijn.
Aan Hogeschool Codarts Rotterdam deed hij onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen in de concertpraktijk
en schreef daarover het boek Speelruimte voor klassieke muziek in de 21ste eeuw. Daarna onderzocht hij
of games geschikt zijn om het publiek op een kwalitatieve manier te betrekken bij klassieke muziek. Sinds
2015 is hij lid van de Akademie van Kunsten van de KNAW, waar hij voorzitter van het tracé Kunst en
Wetenschap is.

Lidewij Mahler studeerde in 2006 af aan de Amsterdamse Toneelschool en
Kleinkunstacademie en is sindsdien werkzaam als actrice. Onder het grote publiek
werd ze vooral bekend door haar rol in Moordvrouw en GTST, en haar rol als Ankie
in de film Flirt leverde haar een nominatie op voor een Gouden Kalf. Ze speelt en
maakt, zowel op het toneel als voor film en tv. Haar liefde voor muziek en musici
leidde al meermaals tot sprankelende samenwerkingen.

Van links naar rechts: Mikhail Glinka, Nikolaj Rimski-Korsakov, Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, Mikhail IppolitovIvanov, Sergei Rachmaninov, Nikolaj Medtner en Paul Juon

The Russian Connection, programmatoelichting
The Russian Connection is een programma met Russisch repertoire voor blazers en piano. De
‘connection’ wordt gevormd door het Divertimento van de in Rusland geboren en opgeleide Zwitser
Paul Juon.
Mikhail Glinka stond aan de wieg van het typisch Russische repertoire en werd om die reden ook wel
de vader van het Russische repertoire genoemd. Om deze reden vormde hij een inspiratiebron voor
componisten als Rimski-Korsakov en Tsjaikovski. Met zijn briljante en uiterst virtuoze ouverture
uit Ruslan en Ludmila valt dit programma meteen met de deur in huis.
Het kwintet van Nikolaj Rimski-Korsakov dankt zijn ontstaan aan een compositiewedstrijd, waar de
componist in 1876 aan deelnam. Het openingsdeel valt met de deur in huis door de krachtig ritmische
beweging die je gelijk pakt, gevolgd door een tweede vloeiender thema. Het middendeel wordt door de
hoorn ingezet met een solo, die door de andere blazers wordt overgenomen. Halverwege het langzame
deel is een fugato voor de blazers. Net als met de fuga’s voor piano uit dezelfde tijd wilde Rimski
hiermee wellicht zijn vakmanschap tonen. Hij was er in elk geval zo tevreden over dat hij deze passages
met nadruk in zijn memoires noemt. Met een vrolijkheid die herinnert aan het openingsdeel gaat de
dartele beweging van het Rondo van start. Elk van de musici, behalve de fagottist, krijgt in dit deel de
kans te schitteren in vier korte soli, die van elkaar gescheiden zijn door arpeggio’s in de piano.

Doornroosje behoort waarschijnlijk, samen met het Zwanenmeer tot de beroemdste balletten die ooit
werden gemaakt. En de Wals uit Doornroosje is zeker het bekendste onderdeel van dit meesterwerk
van Tsjaikovski.
Mikhail Ippolitov-Ivanov was een leerling van Rimski-Korsakov. Na zijn studietijd bij hem werkte hij
enige tijd in Georgië. Een avond in Georgië begint met een onbestemde typisch Russische weemoed,
opgeroepen door de herinnering aan een mooie zomeravond. Halverwege het werk wordt de
stemming verlevendigd door een dansant element dat herinnert aan Borodin en Rimski-Korsakov.
Hierna keert de rust terug en wordt de hobo-solo hervat.
De 38 Skazki zijn de belangrijkste pianominiaturen die Nikolaj Medtner componeerde. Medtner’s
muzikale taal was altijd geworteld in de laat 19e-eeuwse romantiek, de wereld die zijn tijdgenoot en
vriend Rachmaninov vorm gaf in een onderscheidende persoonlijke stijl, maar die Medtner vrijwel
intact behield.
De Preludes opus 32 van Sergei Rachmaninov vormen een aanvulling op zijn opus 23 en completeren
daarmee de cyclus. De preludes kenmerken zich, zoals veel van Rachmaninovs pianowerken, door hun
virtuoze karakter en de lyrische thema’s, en passen zeer goed bij de stijl van de late Romantiek in
Rusland.
Paul Juon werd in Rusland geboren als zoon van een Zwitserse verzekeringsman en studeerde
compositie aan het Moskouse conservatorium bij Arenski en Tanejev. Het Divertimento in F opus 51 uit
1913 lijkt op sommige plaatsen zelfs vooruit te lopen op het werk van leden van Les Six. Het

divertimento-karakter openbaart zich in de openingsmaten in het vrolijk hamerend en puntige motief.
Een meer Russisch karakter krijgt de muziek in de vloeiende soli. De Fantasia wordt gekenmerkt door
de mooie lange lijnen waarin vooral de piano een ondertoon van hartstocht aan dit deel geeft. Een
opgewekt Rondino sluit het werk even luchtig af als het begon. Kortom, een divertimento in optima
forma!

Programma
Mikhail Glinka (1804-1857)
Uit Ruslan en Ludmila: Ouverture (1846) Arr. Shaura Sagitova
fluit – hobo – klarinet – fagot – hoorn – piano
Nikolaj Rimski-Korsakov (1844-1908)
Kwintet in Bes groot, opus post. (1876)
– Allegro con brio
– Andante
– Rondo, allegretto
fluit – klarinet – fagot – hoorn – piano
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840=1893)
Uit Doornroosje: Wals (1890) Arr. Shaura Sagitova
fluit – hobo – klarinet – fagot – hoorn – piano
Pauze
Mikhail Ippolitov-Ivanov (1859-1935)
Een avond in Georgië (1926)
fluit – hobo – klarinet – fagot – piano
Sergei Rachmaninov (1873-1943)
Prelude in gis klein, opus 32 nr. 12 (1910)
piano solo
Nikolaj Medtner (1880-1951)
Skazka in f klein, opus 26 nr. 3 (1926)
piano solo
Paul Juon (1872-1940)
Divertimento opus 51 in F groot
– Allegretto
– Intermezzo I, moderato
– Fantasia
– Intermezzo II, Tempo di Minuetto
– Rondino, allegro assai
fluit – hobo – klarinet – fagot – hoorn – piano

Van links naar rechts: Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart en Ludwig Thuille

Mozart en geestverwanten, programmatoelichting
Brahms en Thuile voelden zich meer thuis in de klassieke traditie van hun geniale voorganger Mozart dan in
die van hun tijdgenoten Liszt en Wagner. Toch was met name Brahms wel degelijk een vernieuwer. Zijn
harmonische vondsten en vooral zijn ritmiek waren erg modern in zijn tijd.
Mozart’s Pianoconcert nr. 11 in F groot KV 413 is het tweede in een reeks van drie vroege concerten die hij
schreef in het najaar van 1782 in Wenen. In ditzelfde jaar ging trouwde hij met zijn Constanze en overleed
zijn vroegere leermeester Johann Christian Bach. In het pianoconcert KV 413, geschreven in een galante
stijl, is de invloed van Johann Christian Bach op een aantal momenten nog hoorbaar. Toch toont het genie
van Mozart zich in de overgang van een galante stijl naar plotselinge prikkelende harmonieën en abrupte
wisselingen naar mineur. Het Hexagon Ensemble voert dit concert uit in een fraaie bewerking van Guido
Schäfer voor piano solo, fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn.
Met de reus Johannes Brahms komen we bij de meesterlijke Variaties op een thema van Joseph Haydn.
Brahms laat hierin horen hoe groot zijn belangstelling was voor de variatie-vorm. In zijn kamermuziek en
zijn symfonieën was deze in 1833 geboren componist de belangrijkste opvolger van Beethoven. Maar de
genoemde Variaties op het bekende Sint Anthony koraal op. 56a was oorspronkelijk geen
kamermuziekwerk, maar een orkestwerk. Hoewel Brahms ook een versie schreef voor twee piano’s. Na
veel gedegen onderzoek blijkt langzamerhand dat het thema niet van Haydn afkomstig is. Lange tijd is het
toegeschreven aan Ignaz Pleyel, maar ook dat blijkt achteraf niet te kloppen. Hoe het ook zij, Brahms heeft
zijn opus 56a prachtig geschreven voor blazers en zo wordt de bewerking voor het Hexagon Ensemble een
bijna orkestrale ervaring. Het arrangement is van de hand van David Walter.
En dan is daar Ludwig Thuille, de componist die inmiddels grotendeels in de vergetelheid is geraakt. Hij was
een voetnoot in de biografie van zijn jeugdvriend Richard Strauss, met wie hij al in de jaren 1870 bevriend
raakte. In zijn eigen tijd was Thuille een gewaardeerd componist. Zijn eerste muziekonderwijs kreeg hij van
zijn vader, maar gezien zijn grote talent kwam hij snel terecht bij Joseph Rheinberger en werd in München
een van de grondleggers van de neue Münchner Schule. Componisten als Ernest Bloch en Walter Braunfels
behoorden tot zijn leerlingen. Thuille stierf vrij plotseling in 1907, maar had inmiddels wèl samen met
Rudolf Louis een handboek over harmonieleer voltooid dat nog lange tijd in gebruik zou blijven. De
muzikale ontwikkeling in zijn oeuvre, van traditioneel naar een meer vrije vorm, is goed te horen in zijn
Sextet in Bes uit 1889. Thuille schreef zijn vriend Richard Strauss over het ontstaan van dit werk en hoezeer
hij worstelde met de voortgang. Toen zijn opus 6 dan eindelijk gereed was, zorgde Strauss voor de
première, waar Thuille zelf de pianopartij speelde. Het publiek reageerde enthousiast en dat kwam niet in
de laatste plaats door het energieke en optimistische karakter van de muziek. De briljante finale moet de
componist het gevoel hebben gegeven dat hij met dit Sextet inderdaad een nieuwe weg was ingeslagen.
Het Hexagon Ensemble nam dit werk op cd op.

Programma
Johannes Brahms (1833-1897)
Variationen über ein Thema von Haydn op. 56a (1873) Arr. David Walter
fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Pianoconcert in F groot nr. 11 KV 413 (1782) Arr. Guido Schäfer
-allegro
-larghetto
-Tempo di Menuetto
piano solo-fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn
Pauze
Ludwig Thuille (1861-1907)
Sextet opus 6 in Bes groot (1889)
-allegro moderato
-larghetto
-Gavotte: andante, quasi allegretto
-Finale: vivace
fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano

Van links naar rechts: Erik Satie, Jan Brandts Buys, Wolfgang Amadeus Mozart, Ernest Chausson en Darius
Milhaud.

Le Grand Tour, programmatoelichting
Na 25 jaar werken de leden van het Hexagon Ensemble opnieuw samen met sopraan Hieke Meppelink en
wat kijken we hiernaar uit. Aan het eind van de vorige eeuw gaven we met haar talloze concerten en namen
we heel veel repertoire op. In Le Grand Tour maken we een reis langs verschillende Europese (hoofd)steden.
Ch’io mi scordi di te? … Non temer, amato bene is een concertaria van Wolfgang Amadeus Mozart voor
sopraan, piano obbligato en orkest, gecomponeerd in december 1786 in Wenen. Het wordt vaak
beschouwd als een van zijn grootste composities in dit genre. Mozart schreef de Concert Aria voor de
sopraan Nancy Storace tijdens haar bezoek aan Wenen.
Niemand minder dan Alfred Einstein merkte over dit werk op op: ‘Mozart heeft er zijn hele ziel in gelegd…
Ik heb de indruk dat hij de herinnering aan Nancy’s stem wilde bewaren. De Concert Aria is vol warmte en
tederheid. In de pianopartij wilde hij haar een herinnering nalaten aan de diepte van zijn gevoel voor haar.’
Twee jaar eerder componeerde Mozart in maart 1784 het Kwintet KV 452 voor piano en blazers. In werk
ging in april van hetzelfde jaar in première in het Keizerlijk en Koninklijk Hof Theater in Wenen. Kort na de
première schreef Mozart aan zijn vader dat ‘ik het zelf beschouw als het beste wat ik in mijn leven heb
geschreven.’
KV 452 heeft voor veel componisten na hem als voorbeeld gediend voor hun werken in dit genre.
Jan Brandts Buys werd geboren in Zutphen en vertrok al op jonge leeftijd naar Frankfurt en later naar
Wenen voor zijn muzikale opleiding. Hij werd daar de meest succesvolle Nederlandse componist in het
buitenland. In zijn Drei Leider toont hij zijn muzikale meesterschap.
Ernest Chausson werd geboren in een welgestelde Parijse familie. Zijn ‘salon’ was een ontmoetingsplaats
voor talloze kunstenaars. Als componist werd hij met name geïnspireerd door de muziek van Wagner,
Massenet, Debussy en Franck.
De in Zwitserland geboren Nederlandse componist Harold King ging naar Nederland om bouwkunde te
studeren aan de TU in Delft. Daarnaast volgde hij compositielessen bij Dopper en Badings. Zijn
liedcyclus Être Poète toont zijn grote vakmanschap als componist.
Zijn suite La cheminée du roi René schreef Milhaud in een neoklassieke stijl. Het werk was bedoeld voor de
film ‘Calvacade d’amour’, een film van Raymond Bernard waaraan ook Arthur Honegger en Roger
Désormière bijdragen leverden. Deze suite is een klinkend eerbetoon aan het adres van René d’Anjou,
Graaf van Provence waarvan het hof zich bevond in Aix en Provence, de geboorteplaats van Milhaud. De
Provence is een streek die Milhaud tot zijn laatste snik aan het hart gebakken was en waarvan de
rnediterrane ‘couleur locale’ tot in de diepste vezels van zijn muziek is doorgedrongen.
La Diva de l’Empire is, net als Je te veux en de Ludions, een echt cabaretlied. Erik Satie voelde zich in
cabaret de Folies Bergère als een vis in het water en de neerslag daarvan is terug te vinden in La Diva:
onder een grote hoed met struisvogelveren gaat de Diva van de Folies Bergère schuil, zij windt elke man om
haar vingers. Ook Je te veux vindt zijn oorsprong in zijn liefde voor het uitgaansleven. Je te veux is een
pracht van een kroeglied, gegoten in de vorm van een verleidelijke wals van een bij uitstek

zinnenprikkelend karakter. Ludions is een liedcyclus, gecomponeerd in 1923 en gebaseerd op vijf
absurdistische gedichten van Léon-Paul Fargue. Het werd zijn laatste vocale werk.

Programma
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Concert Aria KV 505 ‘Ch’io mi scordi te ?… Non temer, amato bene’ (1786) (arr. Arie Boers)
sopraan-fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Kwintet KV 452 in Es groot (1784)
largo-allegro moderato
larghetto
Rondo. allegretto
hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano
Jan Brandts Buys (1868-1933)
Drei Lieder opus 20 (1911)
Nachtruf
Abendständchen
Brautfahrt
sopraan-fluit-piano
Pauze
Ernest Chausson (1855-1899)
Le Colibri (1879) (arr. Arie Boers)
sopraan-fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano
Ernest Chausson (1855-1899)
Les Papillons (1879)
sopraan-piano
Harold King (1895-1984)
Uit Etre poète (1979)
-Les Chrysanthèmes
sopraan-fluit-klarinet-piano
Darius Milhaud (1892-1974)
La cheminée du roi René opus 205 (1939)
Cortège
Aubade
Jongleurs
La maousinglade
Joutes sur l’Arc
Chasse à Valabre
Madrigal nocturne
fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn
Erik Satie (1866-1925)
Ludions (1923) (arr. Arie Boers)
-Air de Rat
-Spleen
-La Grénouille américaine

-Air du poète
-Chanson de Chat
sopraan-fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano
Je te veux (1897) (arr. Arie Boers)
La Diva de L’Empire (1904) (arr. Arie Boers)
sopraan-fluit-hobo-klarinet-fagot-hoorn-piano
Hieke Meppelink is sopraan en beeldend kunstenaar en combineert beide
professies. Zelf zegt zij: “Al zingend zie ik vaak beelden voor me, word ik
aangeraakt. In de zangkunst gaat het om het omvormen van een gevoel tot een
vluchtige klank en in wezen ervaar ik het beeldhouwen als een soortgelijk
proces: datgene in materie zichtbaar proberen te maken dat onzichtbaar lijkt,
ditmaal in tastbare oermaterialen als klei en brons”.
De Nederlandse sopraan heeft inmiddels met vele gerenommeerde orkesten en
ensembles gezongen. Zo was zij was soliste bij het Orkest van de Achttiende
Eeuw o.l.v. Frans Brüggen en maakte met dit orkest diverse tournees door
Japan en Europa. Daarnaast werkte zij met dirigenten als Gustav Leonhardt,
Paul Dombrecht, Eri Klas, Winfried Toll en was soliste bij het Combattimento
Consort o.l.v. Jan Willem de Vriend en de Nederlandse Bachvereniging o.l.v. Jos
van Veldhoven. Hieke is tevens vaste sopraan en kernlid in het ensemble Camerata Trajectina. Het
ensemble geldt als dé pleitbezorger voor Nederlandse muziek uit de Gouden Eeuw en brengt jaarlijks cd’s
uit voor het label Globe.
Naast haar podiumwerkzaamheden heeft Hieke haar beeldhouwatelier in Haarlem. Zij heeft een
samenwerkingsverband met een aantal Nederlandse galeries en exposeert regelmatig. Galerie Honingen,
toonaangevend in hedendaags realisme, toont haar werk op belangrijke kunstbeurzen in Nederland. In de
openbare ruimte is monumentaal werk van haar onthuld in de gemeenten Enschede en Oegstgeest.
Het behoeft geen betoog dat muziek een belangrijke rol speelt in haar beeldhouwkunst, het is voor haar
een grote inspiratiebron. Een wederkerige inspiratie, want het beeldend vermogen nodigt vervolgens ook
weer uit tot beeldend zingen. En zo zijn beide passies in evenwicht.

Op bovenstaande foto’s is te zien hoe Hieke haar liefde voor de muziek combineert met haar liefde voor de
beeldhouwkunst.

Baboesjka & het Beest

De nieuwe familievoorstelling van het Hexagon Ensemble en Joep Onderdelinden
Verhaal/verteller: Joep Onderdelinden
Musici: Hexagon Ensemble
Regie: Wil van der Meer
Arrangementen: Kees Olthuis, Leonard van Goudoever, Shaura Sagitova
Leeftijd: 6+
Achtergronden bij de voorstelling
Samen met theatermaker Joep Onderdelinden brengen de musici van het Hexagon Ensemble een theatraal
concert waarbij het publiek wordt uitgedaagd om verder te kijken dan de buitenkant. Aan de hand van de
Russische versie van het sprookje ‘Belle en het Beest’ laten zij het publiek kennismaken met onverwachte
kanten van Rusland en van klassieke muziek.
Het ensemble heeft in de afgelopen jaren een warme band gekregen met de Russische muziek, de cultuur
en de mensen. Meerdere keren was het Hexagon Ensemble in dit land op tournee en werkte hier samen
met acteurs en dansers van het Russian State Academic Drama Theatre van de Republiek Bashkortostan.
Tijdens deze samenwerking heeft het Hexagon Ensemble een hele andere kant van Rusland leren kennen
dan het oorlogszuchtige Rusland van Poetin. Duidelijk werd dat kunst verbindt en verbroedert.
Ook onder het ‘Russische Beest’ blijkt een warm en toegankelijk muziek- en kunstminnend mens te zitten.
Het project ‘Baboesjka & het Beest’ ziet het Hexagon Ensemble dan ook als een mogelijkheid om via diverse
kunstvormen – muziek, theater en verhalen – dichter tot elkaar te komen. Door Nederlandse kinderen,
ouders en klassieke muziek- en theaterliefhebbers via het bekende sprookje mee te nemen in het Rusland
dat het ensemble heeft leren kennen, hopen zij dat wederzijds intermenselijk begrip ontstaat.
Een groot deel van de arrangementen in de voorstelling is speciaal voor het Hexagon Ensemble gemaakt. Ze
zijn van de hand van Kees Olthuis, Leonard van Goudoever en Shaura Sagitova. Ook wordt een aantal
werken gespeeld in de oorspronkelijke bezetting.
Op het programma o.a. werken van Rimski-Korsakov, Glinka, Moessorgski, Tsjaikovski, Glazoenov,
Rachmaninov, Liadov en Vasilenko.
Het sprookje
Baboesjka's vader is een rijke koopman met drie prachtige dochters. Hij moet voor zaken op een lange reis
en vraagt zijn dochters welk geschenk hij voor hen mee terug zal brengen. De oudste dochter vraagt om

een gouden tiara, ingelegd met diamanten, de tweede wil het liefst een kristallen spiegel die haar jong en
mooi zal weerspiegelen en Baboesjka, de jongste, wil de mooiste scharlaken bloem ter wereld, die ze eens
gezien heeft in een droom. ' Waar kan ik die vinden?' , vroeg haar vader. 'die moet je zoeken', is haar
antwoord.
De zoektocht naar de geschenken verloopt voorspoedig, alleen de mooiste scharlaken bloem vind hij niet.
Op weg naar huis wordt vader overvallen, vlucht het bos in en ontdekt daar een schitterend paleis, waar hij
in de tuin de mooie scharlaken bloem ziet die hij ooit zag. Toen hij op het punt stond deze te plukken,
sprong het Beest op hem af en vroeg hem waarom hij hem het enige mooie in zijn leven wilde afnemen.
Het monster eiste dat de koopman zou betalen met zijn leven. Vader smeekte om terug te mogen keren
naar zijn dochters. Het Beest stond dit toe onder de voorwaarde dat een van de dochters binnen drie dagen
haar vaders plek in zou nemen.
Baboesjka neemt de uitdaging meteen aan. Ze gaat wonen bij het Beest, maar hij laat zich echter nooit
zien. ' Beetje vreemd maar ok, als hij dat prettig vindt'. Ze geniet van haar vrijheid, de luxe en de prachtige
scharlaken bloem die in de tuin roder dan rood bloeit. Na enige tijd begint het haar echter wel te irriteren
dat ze het beest nooit ziet. Ze voelt hem wel, constant eigenlijk. Overal waar ze gaat voelt ze zijn
aanwezigheid.
Op een dag laat ze hem weten er genoeg van te hebben. 'Ik ga weg als je je niet laat zien; dan zie je maar
hoe je gelukkig wordt' . Ze wacht af, weer niets. Maar dan, de volgende ochtend bij het ontbijt ligt er een
bundeltje vol met gedichten, getiteld 'Vreemde eend in de Bijt'. Een bundeltje dat het Beest speciaal voor
haar geschreven heeft. Ze kan niet stoppen met lezen; het is geestig, ontroerend en mooi. Nog voor ze het
uit heeft is ze verliefd, verliefd op de woorden van het beest. Met regelmaat vindt ze een nieuw bundeltje
bij haar ontbijt. En hoe fijn dat ook is toch begint ook dat haar te ergeren. Ze wil hem gewoon zien. 'Hoe
lelijk kan je zijn! Ik ben heus wel wat gewend'. Hij reageert wederom niet en Baboesjka gaat nu echt weg en
neemt de scharlaken bloem mee. Gelukkig voor hem en ons verhaal krijgt ze onderweg spijt en komt ze net
op tijd, door een enorme sneeuwstorm heen, weer terug en ziet ze hem voor het eerst. Hij ligt in de
sneeuw, op de plek van de scharlaken bloem en is stervende. Ze moet echt wel even slikken, in het echt is
hij veel lelijker dan ze had kunnen denken en ja , een kauwgommetje was ook geen overbodige luxe
geweest. Hij stonk enorm, had een vette vacht en zat onder het kwijl. Maar Baboesjka zet zich erover heen
en neemt het Beest in haar armen en toen zag ze zijn lieve blauwe ogen en ja , de rest is geschiedenis. Het
beest blijkt een zeer leuke, geestige dichter te zijn met groene vingers.Zo blijkt maar weer; achter elk
verhaal zit weer een ander verhaal. Pel af tot je bij de kern bent en laat je verrassen door wat er onder de
eerste laag zit. Wie weet word je ook wel verliefd. Hoe leuk zou dat zijn. Wij nodigen je graag uit om dat
samen met ons te worden. Oh, en zorg voor contanten want het beestachtige dichtbundeltje is te koop
Het oude verhaal in een nieuw jasje

‘Baboesjka en het Beest’ is een theatrale muzikale vertelling
gebaseerd op een oud Russisch sprookje, genaamd ‘De
scharlaken bloem’, van de Russische schrijver Sergei Aksakov.
Het sprookje is bij ons in het Westen vooral bekend als ‘Belle en
het Beest’. Dit eeuwenoude en overbekende sprookje kan wel
een modernere toon gebruiken om ook nu nog aansprekend te
zijn. Die uitdaging is in goede handen bij verteller Joep
Onderdelinden.Onze hoofdpersoon, Baboesjka is een
ondernemende, avontuurlijke jonge dame. ‘Niet afwachten
maar in de aanval’ is haar devies, 'kom maar op met dat Beest!' ‘

De realisatie van dit programma werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Fonds 21 en de
stichting Herason.

