
UITNODIGING INVITATION 
HUISCONCERT DONDERDAG 29 JULI 2010 @20:30 

DUO46 Violin Guitar Duo from United States 
 
Beste muziekliefhebbers, 
 
Op 29 juli aanstaande is er weer een huisconcert, dit keer is het optreden gepland in 
het atelier van Egon Schrama. Het Duo 46 (viool en gitaar) uit de V.S. is op vakantie 
in Nederland en willen graag voor ons optreden met hun nieuwe programma. 
 
Omdat zij beiden maar kort in Nederland zijn gebeurt dit op donderdag 29 juli om 
20.30 uur. 
 
Beth Ilana Schneider-Gould (viool) en Matt gould (gitaar) spelen deze avond muziek 
van hedendaagse componisten. Deze beide musici spelen sinds 1994 samen in het 
Duo 46. Sindsdien treden zij op met muziek van hedendaagse componisten die 
speciaal voor hun schrijven. Ook brachten ze een aantal cd's uit die enthousiast 
werden ontvangen. 
 
Voor meer informatie kun je terecht op hun website: http://www.duo46.com  
Hier is ook een link naar Youtube. 
  
Over het programma hebben de musici ons de volgende informatie gestuurd: 
 
Marcela Pavia "Los Senderos que se Bifurcan" (2008) 
First Prize at Concorso di Composizione "La Vallonea" 2008, composed for Duo46  
 
Jorge Liderman   "Aires de Sefarad II "  (2007),  select ions  
Jack Fortner  "Equal Voices"  (2008),  A 'dam premiere  
Equal Voices was completed on October 9, 2008, composed for Duo 46. It is the second of a trilogy of duets 
for violin and guitar. 
 
Stephen Goss  "American Pastoral ,  (2010),  A 'dam premiere  
A new work for Duo46 inspired by Phillip Roth’s book of the same title and the composer's recent visit to the 
United States. While the composer Stephen Goss was writing the work, he noticed “a wonderful coincidence 
and good omen.” Route 46 actually runs through New Jersey where the novel American Pastoral is set!  
 
Michael Quell  "Enigma – vom Zauber der entgegengesetzten Denkweise"  (2005),   

A 'dam premiere  commissioned by and dedicated to Duo46  
"Deep antipathy of resting in any kind of general-view of the world once and forever; the magic of 
contradictory thinking, not being bereft of the magic of the enigmatic character." -Friedrich Nietzsche  

 
Praktische informatie 
Na afloop van het concert is er een afterparty waarvoor wij hapjes en drankjes zullen 
verzorgen. Je kunt er ook voor kiezen alleen naar het concert te komen. 
 Aanvangstijd concert: 20.30 uur, toegang vanaf 20.00 uur. 

Kosten voor dit concert zijn 
Concert:  € 12,50 (inclusief drankje) 
Afterparty:  € 7,50 
 
Adres: Bickersgracht 10 Amsterdam (LET OP: IN EGON'S ATELIER) 
Tel. 020-6224037 en 0612828761  Direction: bus 18 or 22 from Central AMS station. 
Email: egon@egonschrama.nl 
http://www.egonschrama.nl 

http://www.duo46.com
http://www.egonschrama.nl

