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Programma ORIGINS
Astor Piazzolla  Libertango (arr. Marijn van Prooijen)    
1921-1992 Fuga y misterio (arr. Marijn van Prooijen)  

Zequinha de Abreu Tico Tico (arr. Rob Horsting)
& Charlie Parker     

Trad. Simple Gifts (arr. Max Knigge)
Trad. Iers Londonderry Air (arr. Max Knigge)
 She moved through the fair 

Robert Burns Auld lang Syne (arr. Max Knigge)    
1759-1796

Béla Bartók Duo Sz. 98/36 Doedelzak 
1881-1945 Duo Sz. 98/35 Kolomejka uit Ruthenië (Oekraïne)

Trad. Servisch Pasona kolo (arr. Max Knigge)    

Béla Bartók  6 Roemeense volksdansen Sz. 56:    
 Joc cu Bâta (Stokdans)
 Brâul (Sjerpdans)
 Pe loc (Op één plek) 
 Buciumeana (Hoorndans uit Buchum) 
 Poarga Româneasca (Roemeense polka)
 Maruntelul (Snelle dans)

Béla Bartók Duo Sz. 98/22 Muggendans
 Duo Sz. 98/26 Plaaglied

Igor Stravinsky  Uit 3 stukken voor klarinet: nr. 1 
1882-1971 Chanson Russe uit Mavra (Parasja’s aria) (arr. Max Knigge) 
 Uit 3 stukken voor klarinet: nr. 3 

Charlie Parker Ornithology (arr. Rob Horsting)
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Fuse & Lucie Horsch 
Julia Philippens, viool -  Emma van der Schalie, viool -
Adriaan Breunis, altviool - Mascha van Nieuwkerk, cello
Tobias Nijboer, contrabas - Daniel van Dalen, percussie
Lucie Horsch, blokfluit



Toelichting

Een gemengd programma
Lucie Horsch en Fuse verenigen stijlen, landen en tijden tot een boeiend amalgaam en gaan 
daarbij op zoek naar ‘de bronnen’. Van de Argentijnse tango van Piazzolla tot de Roemeense 
en Hongaarse volksmuziek die Bartók bijeen sprokkelde in dorpen en op het platteland. Van 
de Schotse achttiende-eeuwse liedjesschrijver Robert Burns tot jazz-saxofonist Charlie 
Parker. Van Igor Stravinsky’s boerenbruiloft tot volksliederen uit Ierland en Servië. 

Een ‘nieuwe tango’
Astor Piazzolla groeide op in een wereld waaraan hij zich later probeerde te ontworstelen, 
om er vervolgens ook weer zijn stempel op te drukken. Al op jonge leeftijd was hij succesvol 
als bandoneonist in beroemde tango-orkesten in Buenos Aires, maar al snel stopte hij bijna 
helemaal met tango. Hij verlangde naar iets anders, iets nieuws. Hij bestudeerde klassieke 
componisten als Béla Bartók en Igor Stravinsky en klopte voor compositieles aan bij Nadia 
Boulanger in Parijs. En hij luisterde veel naar jazz. Zijn zoektocht naar een eigen stijl werd een 
obsessie voor hem. Hij wilde de grenzen van de traditionele tango verleggen, en een brug 
slaan naar de klassieke muziek. En dat lukte hem. Maar hij werd erom bewonderd en verguisd. 
Libertango is een stuk dat Piazzolla opnam en publiceerde in 1974 in Milaan. De titel is een 
samenvoeging van ‘libertad’ (Spaans voor ‘vrijheid’) en ‘tango’ en symboliseert Piazzolla’s 
breuk van de klassieke tango naar de tango nuevo, de tango nieuwe stijl zoals hij die 
gaandeweg ontwikkelde. En Fuga y misterio is het beroemdste fragment uit Piazzolla’s opera 
María de Buenos Aires, over de vrijgevochten vrouw die iedereen de baas was en versteld liet 
staan: ‘Ik ben María uit Buenos Aires, María tango, María uit de voorstad, María nacht, María 
fatale passie, María van de liefde, uit Buenos Aires ben ik.’ 

Dan muziek van de Braziliaans muzikant en componist José Gomes de Abreu, beter bekend 
als Zequinha de Abreu. Hij is vooral bekend van het in 1917 geschreven lied Tico Tico, met 
indrukwekkende instrumentale solo’s en begeleidingen, en hier te horen in een versie van de 
Amerikaanse bebop-legende Charlie Parker. 

Traditionele liederen 
Hierna klinken enkele traditionele liederen uit de VS, Ierland en Schotland. Eerst Simple Gifts, 
een lied van de religieuze gemeenschap de Shakers uit Maine in de VS geschreven in 1848, 
dat ook buiten die gemeenschap bekend werd door Aaron Copland die de melodie gebruikte 
in zijn ballet Appalachian Spring. Londonderry Air is een Iers volkslied uit de Noord-Ierse 
County Londonderry en gebaseerd op een melodie uit de achttiende eeuw, The Young Man’s 
Dream. Heel bekend werd de melodie toen zij werd gebruikt voor het lied Danny Boy uit 1910. 
Het Ierse volkslied She Moved Through the Fair bestaat in vele versies en is vaak opgenomen. 
De vrouwelijke verteller ziet haar geliefde van hem weglopen over de kermis. Nu haar familie 
de verbintenis zal goedkeuren zal het huwelijk niet lang meer op zich laten wachten. Maar 
ze keert ‘s nachts terug als geest en herhaalt de woorden ‘it will not be long, love, till our 
wedding day’. Ze is tragisch gestorven en hoopt op hereniging in het hiernamaals. 



Van Schotland naar de Balkan
Dan een melancholiek lied op tekst van de Schotse dichter Robert Burns (1759-1796), in feite 
zijn bekendste gedicht. De titel Auld Lang Syne is Schots en betekent zoveel als ‘lang geleden’ 
of ‘vervlogen tijden’. In Schotland wordt het traditioneel gezongen om het oude jaar uit te 
waaien en het nieuwe jaar te verwelkomen. Aansluitend klinkt een traditionele volksdans uit 
Servië, getiteld Pasona kolo. 

Béla Bartók – Duo’s en Roemeense volksdansen
De Hongaarse componist Béla Bartók schreef zijn Duo’s voor twee violen in 1931 op verzoek 
van de Duitse violist Erich Doflein, als een soort tegenhanger van zijn pedagogische 
pianobundel Voor kinderen. Hiermee wilde Bartók de jeugd vertrouwd maken met volksmuziek 
uit Hongarije en haar buurlanden, maar ze ook verder helpen met speeltechniek. Hier horen 
we er vier. Een van de belangrijkste bijdragen die Bartók leverde aan de muziekhistorie 
van de twintigste eeuw is zijn inventarisatie van de volksmuziek uit Hongarije, Roemenië 
en Slowakije. Tijdens onderzoeksreizen lieten hij en Zoltán Kodály zich op het platteland 
de melodieën voorzingen en -spelen, dat alles vastgelegd met een heuse fonograaf met 
wasrollen. Daaraan te danken zijn de Roemeense volksdansen voor piano. Het is verbluffend 
hoe Bartók de klank van een compleet zigeunerorkest weet te benaderen! 

Igor Stravinsky leeft zich in
Aansluitend zijn de misschien wel bekendste stukken voor soloklarinet te horen, twee van de 
Drie solostukken voor klarinet van Igor Stravinsky uit 1918. Hij schreef ze als dankbetuiging 
aan de kunstmecenas en amateur-klarinettist Werner Reinhart. Chanson russe is een 
bewerking van Stravinsky zelf van de aria van Parasja uit zijn komische Marva naar Poesjkin 
uit 1922. Met veel ironie heeft Stravinsky daarin de stijl ‘nagecomponeerd’ van een componist 
uit de tijd tussen Glinka en Tsjaikovski, maar uiteraard met meesterhand.

‘Ornithology’
Ten slotte Ornithology, een onverwoestbare bijdrage aan de jazz van bebop altsaxofonist 
Charlie Parker en trompettist Benny Harris. De titel is een verwijzing naar Parkers bijnaam 
‘Bird’ en een woordspeling (ornithologie is de studie van vogels). Het Charlie Parker Septet 
maakte de eerste opname van dit nummer in 1946. Voor Ornithology bedacht Parker een 
nieuwe melodie boven de akkoorden van een andere song, namelijk How High the Moon. In 
1989 werd Ornithology opgenomen in de Grammy Hall of Fame.

Clemens Romijn



Biografie

Lucie Horsch 
Lucie Horsch is een veelgevraagd solist in binnen- en buitenland. Ze kreeg vanaf haar vijfde 
blokfluitles aan de muziekschool in Amsterdam en werd in 2011 toegelaten tot de Sweelinck 
Academie van het Conservatorium van Amsterdam, voor blokfluit bij Walter van Hauwe 
en voor piano bij Marjès Benoist; ze studeerde verder piano bij Jan Wijn in Amsterdam. In 
2020 ontving ze de prestigieuze Nederlandse Muziekprijs. Ze debuteerde met het Koninklijk 
Concertgebouworkest o.l.v. Ton Koopman en het Hong Kong Philharmonic Orchestra o.l.v. 
Benjamin Bayl, toerde ze met Orkest van de 18e eeuw in Nederland, in Japan met het B’Rock 
Orchestra en in Europa met de Academy of Ancient Music en Richard Egarr. Verder trad ze 
op met o.m. het Los Angeles Chamber Orchestra, Ensemble LUDWIG, het Residentie Orkest, 
Gelders Orkest, Ensemble Apotheosis en Anima Musicae. In recital vormt Lucie een duo met 
de Franse luitist Thomas Dunford, en ook met klaveciniste Alexandra Nepomnyashchaya. 
Lucie trad op op het Boedapest Springfestival, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, 
MDR Musiksommer, Hindsgavl Festival, Musiksommer am Zürichsee in Zwitserland en de 
Thüringer Bachwochen. In 2017 was ze te zien in het Duitse tv-programma ‘Stars von Morgen’, 
gepresenteerd door Rolando Villazón. Voor haar debuut-cd met muziek van Vivaldi ontving ze 
de Edison Klassiek Award 2017, en voor haar tweede album Baroque Journey met de Academy 
of Ancient Music de prestigieuze Opus Klassik prijs in Duitsland. 

Fuse 
De zes Amsterdamse musici van Fuse waren al geregeld te zien bij Podium Witteman als vast 
ensemble. Fuse heeft sinds 2012 honderden optredens achter de rug met een mengsel van 
klassieke muziek, jazz, volksmuziek, minimal music en improvisaties die van elk optreden een 
unieke ervaring maken. Het podium is voor Fuse een plek voor experiment, geen concert is 
hetzelfde. Fuse legde hun favoriete muziek vast op albums Studio, Studio 2 en Studio 3, een 
eigenwijze verzameling stijlen en genres met een herkenbare eigen sound. De eerste twee 
albums ontvingen een nominatie voor een Edison en in 2019 werd de nominatie ingelost met 
het winnen van de Edison Klassiek Publieksprijs.


