
 

Za. 1 februari 2014   -   Dorpskerk te St. Laurens 
 
 

Strijkersensemble  
 
 
 
 
 

onder leiding van  
Pim Overduin 

 
 brengt een gevarieerd programma 

 

van barok tot tango 
 
 
 
 

Aan dit optreden werken mee: 
 
    Sara Marinissen viool  
    Willemijn Overduin viool 
    Anne Coppoolse altviool 
    Cor Coppoolse cello 
    Heleen Jonker alt 
    Jaap Coppoolse clavecimbel 

 
Aanvang: 20.00 uur 
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Strijkersensemble  
 
 
 
 

35 jaar 
 

www.conlegno.nl 
www.zeeuwsemuziekschool.nl 

 
 

Strijkersensemble 'Con Legno' musiceert vanavond als zelfstandig ensemble maar werkt 
ook samen met:  
 

- twee jonge solisten uit de talentenklas viool van de Zeeuwse Muziekschool 
 

- twee studenten 'Master of Music' aan het Fontys Conservatorium 
  te Tilburg, afkomstig uit de eigen gelederen. 
 
Tevens wordt, ter nagedachtenis aan de Watersnoodramp van 1953,  
het lied De Storm van Marjon van Iwaarden en Erik de Reus ten gehore gebracht. 
 

   Zwart, zwart is de nacht,   Storm een woeste aanval van de wind 
   wind giert door het huis, bulderend geluid,   stuwt het water op, de vloed die neemt ons mee. 
   een donderend geraas maakt alles kapot.   Water, zoveel water om ons heen. 
   Waar moeten we nu heen, waar zijn we veilig?   Blijf toch dicht bij me. 
 
   Alarm van klokgelui klinkt dreigend in de nacht   De week voorbij de stilte om me heen 
   vol geruis dat aanzwelt tot een hard gebrul.   en het zilte water heeft zijn rust weer terug. 
   Alles wat we hebben opgebouwd is weg.   Verdriet, de wanhoop en onzekerheid,  
   Waar gaat het naar toe?   maar jij bent bij mij. 
 
   Maar ik houd je vast, ik laat jou niet gaan.   Want ik houd je vast, ik laat jou niet gaan. 
   Met al mijn kracht, vind ik een weg naar boven.   Met al mijn kracht vind ik een weg naar boven. 
   Pak nu mijn hand, ik neem je mee,   Pak nu mijn hand, ik neem je mee, 
   in mijn armen, ben je veilig.   in mijn armen, ben je veilig. 
 
Solisten en strijkersensemble worden in diverse werken begeleid op clavecimbel door 
door Jaap Coppoolse. 
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Programma 

 
Strijkersensemble en clavecimbel 
P. Hellendaal (1721-1799) Concerto grosso nr. 2 in d-klein:   
 - Ouverture 
 - Allegro 
 - Adagio 
 - Affettuoso 
 - Presto 
 - Borea   
 
2 violen, cello + strijkersensemble en clavecimbel   
A. Vivaldi (1678-1741) Uit 'Concert in d-klein:  
 - Allegro 
 - Adagio e spiccato 
 - Allegro 
 
Cello + strijkersensemble en clavecimbel 
C. Ph. E. Bach (1714-1788) Uit 'Celloconcert in A-groot':  
 - Largo con sordini, mesto    
 - Allegro assai    
     
Altviool + strijkersensemble 
H. Casadesus (1879-1947) Uit 'Concert in c-klein in de stijl  
 van J. C. Bach' (1735-1782): 
 - Adagio molto espressivo 
 
Strijkersensemble 
P. Warlock (1894-1930) Uit 'Capriol suite': 
 - Basse Danse 
 - Pavane 
 - Tordion 
 - Pieds en l'air 
 - Mattachins 
 
Zang + strijkersensemble 
M. van Iwaarden / E. de Reus De Storm 
(arr. R. Hillebrand) 
     
Strijkersensemble 
H. Villa Lobos (1887-1959) Uit 'Bachianas Brasileiras nr. 1':   
(arr. R. Hillebrand) - Preludio (Modinha) 
    
Strijkersensemble 
A. Piazolla (1921-1992) Libertango    
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Strijkersensemble 'Con Legno' 
Het ensemble is ontstaan in 1978/1979 als Strijkersensemble van de Zeeuwse 
Muziekschool onder leiding van Rien Hillebrand.  
In 2004 veranderde de naam in Strijkersensemble 'Plan B'.  
Sinds 2011/2012 luidt de naam Strijkersensemble 'Con Legno' en staat onder leiding van 
Pim Overduin. 
 
Strijkersensemble 'Con Legno' (met hout) telt ca. 16 zeer enthousiaste muzikanten: 
violisten, altviolisten, cellisten en een contrabassist.  
De bindende factor voor de strijkers van 'Con Legno' - een mix van scholieren, studenten 
en volwassenen - is het plezier hebben in het gezamenlijk muziek maken en het steeds 
weer verder aanscherpen van de muzikale vaardigheden.  
De meeste leden spelen al jarenlang samen en het ensemble heeft dan ook een repertoire 
wat er zijn mag: van Vivaldi via Mozart, Mendelssohn en Grieg tot ragtimes en 
filmmuziek. 
 
'Con Legno' streeft ernaar jaarlijks meerdere optredens te verzorgen, zowel formeel als 
informeel van karakter.  
Er wordt gemusiceerd als zelfstandig ensemble maar er wordt ook regelmatig 
samengewerkt met koren, solisten en andere instrumentale groepen.  
 
Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan worden, samen met het Madrigaalkoor van de 
Zeeuwse Muziekschool wat 30 jaar bestaat, een drietal concerten gegeven in mei 2014. 
Voor meer informatie, zie de website www.conlegno.nl 
 
 
 
 

OPEN HUIS 
  
In 2008 is de historische dorpskerk van Sint Laurens met behulp van vele vrijwilligers 
opnieuw ingericht. 
Er is een activiteitenprogramma gestart om de kerk te gebruiken voor activiteiten naast de 
Zondagse eredienst. 
Zo moet de kerk een grotere en centrale plaats in de samenleving krijgen. 
Als een echte ontmoetingsplaats. Een Open Huis. 
  
De activiteiten passen binnen de functie van een kerkgebouw: 
Lezingen, een kunstmarkt, tentoonstellingen, concerten met beperkte omvang, concerten 
voor koren, maar ook een begrafenis met condoleance en koffie. 
   
Bent u geïnteresseerd? Meer informatie is te verkrijgen bij 
  
Fred Mes           fredtanny@zeelandnet.nl 
Han Luijk          hanluijk@zeelandnet.nl 
André Kappert   kapart@kpnplanet.nl  


