
Muziek heelt, 
muziek verbindt, 
muziek inspireert

Muzikale middag voor de leden van de ASZ
ter gelegenheid van het tweede lustrum

torenlaan theater 14 maart 2023

Joshua Hassler-Forest

Sanne  Lam

Jure Jurakic 



programma
14.00 uur Inloop met koffie, thee en iets lekkers
14.30 uur muzikaal programma
15.30 uur drankje, hapje, gezellig napraten
16.00 uur afsluiting.

Joshua Hassler-Forest, cello 
Noriko Yabe, piano
Johannes Brahms (1833 - 1897)             Scherzo in c, uit F-A-E Sonate
Robert Schumann (1819 - 1856)                  Romance in a, op. 94. nr. 1
César Franck (1822 - 1890)       II. Allegro, uit Sonate in a, FWV 8

Jure Jurakic, piano 
Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)            I. Allegro con brio, uit Pianosonate in c, op. 2 nr. 3
Sergej Rachmaninoff (1873 - 1943)          Études-tableaux op. 33, nrs. 8, 6, 2, 7
Frederic Chopin (1810 - 1849)           Étude in c, op. 25 nr. 12

Sanne Lam, viool 
Natasja Douma, piano
Robert Schumann    I. Mit leidenschaftlichem Ausdruck, uit Vioolsonate nr. 1 in a, op. 105
Felix Mendelssohn (1809 - 1847)       III. Allegro, uit Vioolconcert in d, op. posth. (ed. Y. Menuhin)
Fritz Kreisler (1875 - 1962)          Liebesleid

Joshua Hassler-Forest cello (2006, Haren) speelt cello sinds zijn vijfde en sinds september 2018 studeert 
hij aan de Sweelinck Academie van het Conservatorium van Amsterdam, waar hij les heeft van Maarten 
Mostert. Hij is heel blij met de Engelse cello uit 1720 die het NMF hem ter beschikking heeft gesteld, met 
daarbij een mooie strijkstok. De cello heeft een mooie warme klank en Joshua hoopt er nog veel concerten 
mee te kunnen geven.

Jure Jurakić piano (2006, Gouda) begon op zevenjarige leeftijd met piano spelen. Hij startte later de voor-
opleiding aan het Koninklijke Conservatorium in Den Haag en hij krijgt nog steeds pianoles bij Kamilla 
Bystrova. Later wil hij het liefst concertpianist worden. Van het NMF heeft hij een Klaus Fenner-vleugel uit 
2004 thuis in bruikleen.

Sanne Lam viool (2009, Rotterdam) begon op haar vierde met vioolspelen. Op 9-jarige leeftijd werd zij aan-
genomen op de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar zij les volgt 
bij hoofdvakdocent Kerstin Hoelen. Sinds einde zomer 2022 heeft zij een prachtige Willibrord Crijnen viool 
uit 2006 en een lichte, mooie strijkstok van Eugène Eberle uit Rotterdam, ter beschikking gesteld gekregen 
van het NMF.

Elsie Reiziger, docent saxofoon bij het Kunstenhuis Idea, interviewt de musici over hun passie voor muziek 
en hun instrument. Na vele lezingen over muziekgeschiedenis kwam zij tot de conclusie: Muziek heelt, 
muziek verbindt, muziek inspireert. Zij zal ook aandacht besteden aan het Nationaal Muziekinstrumenten 
Fonds.

Voor talentvolle musici is een muziekinstrument dat uitdaagt en inspireert van 
groot belang. Deze instrumenten zijn vaak buitengewoon kostbaar. Het NMF 
geeft hoogwaardige instrumenten in bruikleen aan jong talent en professionals. 
Het NMF heeft  een collectie van ruim 500 instrumenten, zowel strijk-, snaar-, 
toets- en enkele blaasinstrumenten. Deze muzikale middag kunt u genieten van 
drie jonge musici met hun NMF instrument. Voor meer informatie en de 
mogelijkheid tot doneren: zie www.muziekinstrumentenfonds.nl.


