
Over het ensemble 
 
 
Het Haags Saxofoonkwartet (voorheen Python Saxofoonkwartet) is een eigenzinnig 
ensemble met een geheel unieke stijl. Sinds haar oprichting in 1998 heeft het 
ensemble zich gespecialiseerd in hedendaagse kamermuziek. De ambitieuze musici 
werken veel samen met jonge componisten en willen zo het klankspectrum van het 
saxofoonensemble uitdiepen. Daarnaast werken zij samen met andere musici, 
elektronica en kunstenaars uit de dans- en theaterwereld. 
 
Het Haags saxofoonkwartet was o.a. te horen in grote producties als: De opera 
"Inanna" van Louis Andriessen, geproduceerd door ZTHollandia, regie Paul Koek en 
de bekende Amerikaanse filmmaker Hal Hartley schreef het libretto;"Synenergie", 
de jubileumproductie van het Residentie Orkest en het Nederlands Dans Theater; 
"Licks & Brains II" van Klas Torstensson met Ensemble Royal o.l.v. Hans Leenders; 
“Vaudeville”, muziek uit de jaren 20 met als solist Leo van Oostrom tijdens het 
Grachtenfesival; "Vuurtongen", een muziektheater productie in samenwerking met 
het Korzo theater Den Haag en het Nederlandse Vocaal Laboratorium; "Stadt Land 
Fluss" op het Goebbels & Gubaidulina festival in Groningen; Hôtel national des 
Invalides in Parijs, voor de Franse ambassade & Institut Neerlandais; 
“Summertime” i.s.w. met The Gents & zangeres Johannette Zomer. 
 
November 2011 heeft het Haags saxofoonkwartet haar eerste CD opgenomen, bij 
het bekende label Channel Classics,  i.s.w. met The Gents & zangeres Johannette 
Zomer. Op de CD staat o.a. 'Rhapsody in Blue' die vandaag op het programma 
staat. 
 
Het ensemble concerteerde in het Concertgebouw Amsterdam, Muziekgebouw aan 
't IJ in Amsterdam, de Philharmonie in Haarlem, het Muziekcentrum Frits 
Philipszaal in Eindhoven, Rotterdamse schouwburg, Korzo Theater en 
Muziekcentrum Anton Philipszaal te Den Haag, Vredenburg in Utrecht, De Singel in 
Antwerpen, aantal keren tijdens het Grachtenfestival en de Uitmarkt in 
Amsterdam, School of Music in Londen en de Berliner Festspiele. 
 
Komend weekend speelt Haags saxofoonkwartet op Festival Classique. 
Het kwartet speelt zaterdag 22 juni op het Plein om 14:45 uur.  
De eerste 5 minuten zal live op radio 1 en 4 te beluisteren zijn. 
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Eerstvolgende pauzeconcert is op 3 juli: Jos van der Kooy, orgel 

  Programma pauzeconcert 
 

Woensdag 19 juni 2013 12.45 - 13.15 uur 
 

Uitvoerende: Haags Saxofoonkwartet: 
Heiko Geerts (sopraansaxofoon), Femke Steketee (altsaxofoon),  

Daan van Koppen (tenorsaxofoon) en Erik-Jan de With 
(baritonsaxofoon) 

 
George Gershwin 
(1898-1937) 

Rhapsody in Blue 

  
Douwe Eisenga 
(1961) 

Roseroad 

  
Astor Piazzolla 
(1921-1991) 

La Muerte Del Angel 
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Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, zijn we steeds meer 
aangewezen op bijdragen van de concertbezoekers. Daarom is uw gift  
(richtbedrag € 3,50) hoogst welkom. Hiervoor staat een bus bij de uitgang. 

 


