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WELKOM BIJ STORYTELLING!

STORYTELLING brengt het verhaal 
achter de muziek tot leven.... Wij laten u 
genieten van schatten, opgedolven tijdens 
onze ‘never ending research’ naar het leven 
van Grieg, Brahms en minder bekende 
tijdgenoten (zoals Julius Röntgen en zijn 
eerste vrouw Amanda Maier). 

Brieven, dagboek-fragmenten, eenvoudige 
theatrale middelen, een moderne beamer, 
de concertvleugel die wij bij u aantreffen, 
Eva’s viool uit 1680 van de Italiaanse 
bouwer Rogeri, samen dragen ze ons 
klinkende verhaal... 

Wij nemen u mee op onze reis door een 
ongelooflijk rijke en inspirerende tijd. 
Beroemdheden komen zelf aan het woord. 
Door ook onze nieuwste vondsten uit de 
muziekarchieven met u te delen, maken we 
u en uw publiek tot onze reisgenoot.  

 



Programma 1. Sehnsucht nach Julius...
Het verhaal van een unieke Noors-Nederlandse verbintenis. 
Brieffragmenten, verhalen en geestige anekdotes geven een intieme kijk 
in de belevingswereld van twee hecht bevriende componisten:
de Noor Edvard Grieg en de ‘Duitse Nederlander’ Julius Röntgen.
Het verhaal van hun vriendschap (van 1883 tot de dood van Grieg in 1907), 
gelardeerd met muziek voor viool & piano en piano solo van beide componisten.

Programma 2. Amanda back on tour!
Violiste Eva Stegeman en pianist Folke Nauta spelen werken van het vergeten 
multitalent Amanda Maier (1853-1894) en de tijdgenoten met wie zij bevriend was,
tot leven gebracht door Huib Ramaer in een vertelling met lichtbeelden, brieven, 
anekdotes en getuigenissen van vrienden als Brahms en Grieg. 
Onze nieuwste voorstelling roept de sfeer op van het Amsterdamse muziekleven aan 
het eind van de 19de eeuw en belicht het vaak tragische lot van getalenteerde 
vrouwelijke musici in die tijd.

Speelduur (beide programma’s):
Keuze uit ca. 1 uur 30 min (met pauze) of ca. 1 uur (zonder pauze).
 

PROGRAMMAVOORSTELLEN:





   ..Noors genie versus bezige bij 
           Grieg & Röntgen 
               twee componisten, 
             zeer aan elkaar verknocht.
       elkaars tegenpolen..
             de een in Bergen 

                  de ander te Amsterdam. 
         

.

1. Sehnsucht nach Julius.... 

     

        Een verhaal over trollen,    

zingende melkmeiden,

     en echtelijke spanningen...



                       Edvard Grieg! Beroemd van o.a. zijn 
toneelmuziek bij Peer Gynt

·  Wie was deze vurig voor de Noorse zaak pleitende componist?
   Niemand die zo dicht bij hem stond als zijn vriend Julius Röntgen

·  Huib Ramaer belicht hun unieke kameraadschap vanuit hun  
   briefwisseling

·  Samen struinden ze door de bergen van Jotunheim op zoek naar    
   Noorse volksmuziek

·  Beelden uit Noorwegen en uit de archieven begeleiden het verhaal

·  Laat u meevoeren! naar de intimiteit van huiskamer en huwelijk... 
   aan de Van Baerlestraat en op Troldhaugen

1. Sehnsucht nach Julius...  



Repertoire Sehnsucht nach Julius...  

 Edvard Grieg – Sehnsucht nach Julius (piano solo)
 Julius Röntgen – Deel I uit Vioolsonate in fis op. 20
 Grieg – 3 Lyrische Stücke op. 54 (piano solo)
 Röntgen – Volksdansen uit Neerlands Volksleven (piano solo)
 Röntgen – Suite ‘Aus Jotunheim’ (viool & piano)
 Grieg & Röntgen – Gjendines Wiegenlied
 Grieg – Delen uit Vioolsonates nr. 1 in F op. 8 & nr. 3 in c op. 45

Julius Röntgen 
met Grieg (en een vriend) 
in Jotunheim (Noorwegen)



STORY TELLING

het handschrift van Amanda Maier..



2. Amanda back on tour! 
Storytelling laat dit vergeten Zweedse multitalent

weer schitteren op tournee 

Het verhaal van een gevierd violiste en 
miskend componist, bewonderd door Grieg 
en Brahms, wier succesvolle internationale 
carrière abrupt tot een halt kwam na haar 

huwelijk met Julius Röntgen. 
. 



2. Amanda back on tour!  

 Romantisch eerbetoon aan een topvioliste uit Zweden

·  zeer begaafde componist 
   getuige o.m. haar indrukwekkende Vioolsonate uit 1874

·  getrouwd met Julius Röntgen en bewonderd door Edvard Grieg

·  eerste vrouw die (met glans!) 
   de dirigentenopleiding in Stockholm voltooide

· woonde in Amsterdam, in de bloei van haar leven 
  overleden op 41-jarige leeftijd

·  rust op begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam



Repertoire Amanda back on tour! 
Amanda Maier 
– Vioolsonate in b (1874)

Johannes Brahms 
– deel III uit vioolsonate nr. 3

Amanda Maier 
– delen uit Sechs Stücke 
voor viool en piano

Julius Röntgen/Amanda Maier 
– delen uit Zwiegespräche

Amanda Maier met 
(aan de piano) Elisabeth von Herzogenberg
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