
O
ver het ensem

ble

H
et Ives Ensem

ble speelt de beste m
oderne kam

erm
uziek in de m

eest pure vorm
. 

M
et de eigenzinnige Am

erikaanse com
ponist Charles Ives als naam

gever zoekt het 
ensem

ble steeds naar verrassende m
uziek. M

et één been in de 20e eeuw
, één been 

in de 21e eeuw
 en m

et ogen en oren gericht op de 22e eeuw
. H

et Ives Ensem
ble 

speelt historische m
uziek van onze tijd, m

uziek die w
e in de toekom

st zullen 
w

aarderen als ons cultureel erfgoed. Com
ponisten als John Cage, Aldo Clem

enti en 
Louis Andriessen schreven m

uziek voor het ensem
ble. En ook nu w

ordt 
sam

engew
erkt m

et toonaangevende hedendaagse com
ponisten en kunstenaars. 

M
et Am

sterdam
 als uitvalbasis reizen de 12 m

usici door binnen- en buitenland m
et 

program
m

a’s die bezoekers opnieuw
 laten luisteren.

H
et Ives Ensem

ble Q
uartet kom

t voort uit het Ives Ensem
ble en treedt regelm

atig 
op m

et bijzondere w
erken uit het strijkkw

artetrepertoire.

D
e concerten zijn m

ede m
ogelijk gem

aakt door CAO
P.

---||----

Eerstvolgende pauzeconcert is op 20 m
ei: Frans Brekelm

ans, gitaar

Program
m

a pauzeconcert
W

oensdag 6 m
ei 2015 12.45 - 13.15 uur

U
itvoerende: Ives Ensem

ble Q
uartet

Em
m

a Breedveld en Josje ter H
aar (viool), 

Ruben Sanderse (altviool) en Job ter H
aar (cello)

Erik Satie 
(1866-1925)

G
nossienne nr. 1 (1890)

-Lent (arr. Ruben Sanderse)

John Cage 
(1912-1992)

String Q
uartet In Four Parts (1950)

-Q
uietly flow

ing along
-Slow

ly rocking
-N

early stationery
-Q

uodlibet----||----

O
m

 de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, w
ordt van de 

bezoekers een bijdrage naar draagkracht gevraagd; richtbedrag €3,50. 
D

aarvoor is het m
andje bij de uitgang bestem

d.


