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MET GEDICHTEN

PROGRAMMA
• Welkom door Lia van Dijk, ASZ-voorzitter
• Presentatie: Leonie Silkens, coördinator Poëziekring

• gedicht • muziek

Toon Tellegen (1941) En heel toevallig op een ochtend
Claude Debussy (1862-1918) Rêverie
Bart Moeyaert (1964)   Siberië
Gabriel Fauré (1845-1924)  Au Bord de l’Eau
Willem Wilmink (1936-2003)    Echtpaar in de trein
Camille Saint-Saëns (1835-1921) Le Cygne
Francesco Petrarca (1304-1374)   Tegenstrijdigheden
Gabriel Fauré (1845-1924)  Après un Rêve
Leo Vroman (1915-2014) Voor wie dit leest
Jean-Marie Leclair (1697-1764)    Sarabande en Adagio

PAUZE

Herman de Coninck (1944-1997) Liefde is niet het einde
Claude Debussy (1862-1918) La Cathédrale Engloutie
Toyo Shibata (1911-2013)   Geef de moed niet op/Woorden
Gabriel Fauré (1845-1924)  Claire de Lune
Rutger Kopland (1934-2012)  Onder de appelboom
Claude Debussy (1862-1918) Syrinx
Bette Westera (1958)   Oester
Philippe Gaubert (1879-1941)  Soir d’Automne
Edmond Haraucourt (1856-1941) Afscheidsrondeel
Francesco Tosti (1846-1916)  Chanson de l’Adieu  
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Leonie Silkens 
Na haar werkzame leven als international relations officer bij de  
UU zette Leonie haar capaciteiten vanaf 2014 in als coördinator  
ASZ-lezingen. Haar interesse in zowel poëzie als muziek combineerde 
ze in 2016 tot een eerste Concert met gedichten. In 2017 richtte zij 
de ASZ-Filosofiekring op en in 2019 de ASZ-Poëziekring. Samen met  
Literair Zeist organiseerde ze in 2021 een lezing over het leven van 
de Belgische dichter Herman de Coninck. Leonie is initiator van het 
Concert met gedichten t.g.v. het 2e ASZ-lustrum.

Leontine Casparie 
Leontine is vanaf de oprichting in 2019 lid van de ASZ-Poëziekring.  
Zij heeft altijd wat met taal gehad; of het nu de Nederlandse taal 
is of de vreemde talen. Sinds enkele jaren zijn daar de gedichten 
bijgekomen. Door de Poëziekring ontdekte ze dat Nederland een land 
van dichters is. Zij leverde een bijdrage aan de lezing over Herman 
de Coninck in 2021.

Hester Eymers
Hester werd in de zomer van 2022 lid van de ASZ-Poëziekring. Zij  
publiceert gedichten in 'Het Liegend Konijn. Tijdschrift voor heden-
daagse Nederlandstalige poëzie'. Haar gedicht 'De onzichtbare storm' 
werd opgenomen in de bundel van de LiteratuurPrijs Zeist 2022. 
In het dagelijks leven werkt zij als vertaler Engels-Nederlands en 
corrector.

Willem van der Hoek
Willem werd in de loop van 2019 lid van de ASZ-Poëziekring. Hij heeft 
sinds zijn middelbare schooltijd belangstelling voor de dichtkunst.  
Hij is fan van onder meer Ida Gerhardt, M. Vasalis en 'De Vijftigers'. 
Ook Duitstalige poëzie en de wijze waarop componisten als Franz 
Schubert, Richard Strauss en Gustav Mahler gedichten in hun muziek 
hebben verwerkt, boeit hem mateloos. Verder houdt hij ook van  
Engelse songteksten (Bob Dylan en anderen). Hij was betrokken bij  
de Herman de Coninck-middag in 2021.

Wim Brunsveld (piano/orgel)
Wim studeerde sociologie en planologie en is als beleidsfunctionaris  
op het gebied van natuur en landschap werkzaam geweest bij de 
rijksoverheid. Daarnaast volgde hij privélessen orgel in Den Haag en 
Utrecht. De laatste jaren is zijn aandacht meer uitgegaan naar piano- 
spelen. Wim is als organist / pianist verbonden aan de Open Kapel  
van het psychiatrisch hospitaal Zon en Schild te Amersfoort, de Doops-
gezinde Gemeente in Utrecht en de OLV-kerk in Bilthoven. Tevens 
begeleidt hij regelmatig vocale en instrumentale musici, o.a. in het 
Arioso-kwartet

Relinde Nefkens (mezzo) 
Relinde studeerde muziekwetenschappen in Utrecht en was werkzaam 
als muziekjournalist en vertaler. Zij zong als amateur jarenlang in 
koren en ensembles, maar legde zich steeds meer toe op solozang. 
Concertervaring deed zij op in zomercursussen in Italië en diverse 
Open Podia. Hoewel zij met het Arioso-ensemble doorgaans Barok- 
muziek uitvoert, valt zij voor dit optreden terug op haar oude liefde: 
het Franse impressionistische repertoire.

Esther Ocheng-Grünbauer (cello)
Esther is bevoegd onderwijzer en muziekdocent, multi-instrumentalist 
en dirigent. Naast haar docentschap aan het Amersfoortse Corderius 
College, geeft zij workshops en staat zij voor verschillende koren, 
waaronder het Amersfoortse Gospelkidz. Esther organiseerde onlangs 
Benefietconcerten tijdens de Nederlandse WK-wedstrijden. Als cellist 
deelt zij haar liefde voor kamermuziek met de andere leden van het 
Arioso-ensemble.

Josephine van Pampus (dwarsfluit)
Josephine, pastor in de Dominicanenkerk in Zwolle, speelt van  
jongs af aan piano en dwarsfluit. Het is het plezier van samen  
muziek maken dat boeit: of dat een bandje is met popmuziek,  
een amateurorkest, of het trio Fluvio uit Purmerend met een klassiek  
(en ludiek) repertoire. Fauré, Debussy, Ibert en Ravel zijn wel haar 
grote liefde.

Muzikale klanken in de geest van de taal 

Arioso-Ensemble ASZ-Poëziekring
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