
Verborgen mensen
Zaterdag 5 september 2020
15.00 - 16.15 uur

 Laurenskerk

Verteller Elena Peeters duikt dit
seizoen samen met Domestica in de 

verborgen verhalen uit het heden en 
verleden. Ze vertelt over de mensen 
die schuil gaan achter de bekende 
verhalen. Als een fuga worden 
het verhaal en de composities uit 
renaissance, barok en hedendaagse 
muziek met elkaar verbonden.

Dit concert is mede mogelijk 
gemaakt door: 

Steun ons
Draagt u Domestica Rotterdam een warm hart 

toe? Word dan vriend, donateur of doe een 

eenmalige donatie. Zeker nu is het belangrijker 

dan ooit om uw favoriete ensemble een steun in 

de rug te bieden. Alle kleine beetjes helpen om 

ook in de toekomst muziek in Rotterdam te laten 

klinken!

Meer informatie en aanmelden via: 
www.domesticarotterdam.nl/steun-ons

Verborgen broederschap
Zondag 18 oktober 2020
11.30 - 12.15 & 13.00 – 13.45 uur 

 Heerenhuyskamerconcerten

Verborgen gezichten
Woensdag 11 november 2020
20.30 - 21.45 uur

 Laurenskerk

Verborgen verleden
Woensdag 20 januari 2021
20.30 - 21.45 uur

 Laurenskerk

Verborgen talent
Voorjaar 2021
Datum n.t.b.

 Laurenskerk

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen. Houd onze website in 
de gaten voor actuele informatie en kaartverkoop www.domesticarotterdam.nl

Deze serie is een coproductie met de 
Laurenskerk Rotterdam

Contact
Fien Duijnmayer, zakelijk leider
fi en@domesticarotterdam.nl   /   06 127 186 35 (werkdagen 9.00 - 17.00 uur)
facebook.com/Domestica010   /   twitter.com/Domestica010   /   Instagram: @domestica010

Verborgen mensen

Stichting 
Thurkow Fonds



Elena Peeters gebruikt haar stem, als verteller, als 
presentatrice, als verbeeldenaar. In 2015 studeerde ze 
af aan het Conservatorium van Antwerpen met ELENA, 
een monoloog over haar voetreis van 2.200 km naar 
Rome. Momenteel werkt ze toe naar de première van 
Bidboek, haar monoloog die op 9 september in première 

gaat en uitsluitend zal worden opgevoerd in kerken. Tussendoor geeft ze 
SLAK vorm, het mini-productiehuis dat ze samen met Adriaan Severins heeft 
opgericht. In februari en maart voerden ze - in coproductie met het Antwerpse 
MartHa!tentatief - klAnk bAnd op. Ontdek meer op gewoonslak.be.

Sunniva Skaug (2003) won het Britten Altvioolconcours 
in 2017 en 2019, de 2e prijs bij het Jong Talent Concours 
Maassluis 2019, en tweemaal een 2e prijs bij het Prinses 
Christina Concours (2018, 2020), inclusief een optreden 
in de landelijke halve finale. Zij volgt altvioollessen bij Julia 
Dinerstein aan het Hellendaal instituut in Rotterdam. 

Sunniva was ook twee jaar lang lid van het strijkkwartet ‘Young Strings Zeist’, 
gecoacht door het vermaarde Jerusalem Quartet. Ze bespeelt een altviool van 
Daniël Royé.

400 jaar geleden vertrok de Mayflower uit Engeland naar Amerika. De 
pelgrimvaders vormen het vertrekpunt voor de vertelling; in 2014 liep Elena 
Peeters in haar eentje naar Rome. Drie jaar na haar thuiskomst sprak ze met zes 
vluchtelingen uit Koerdistan, die allemaal ongeveer even lang onderweg geweest 
waren als zij. Het ene gebeurde in alle openheid, het andere verborgen. Waar 
ontmoeten die verhalen elkaar? Een hedendaags verhaal over de zoektocht naar 
een betere toekomst en wat de verbetering brengt of vraagt van de mens. 

De verschillende stemmen uit heden en verleden verbinden we als een fuga door 
de muziek. Dit hele seizoen stellen wij een speciaal Domestica-arrangement 
van delen uit Bachs Das Wohltemperierte Klavier centraal. Muzikaal reizen we 
verder af naar Engeland, naar de tijd van de Pelgrimvaders. De twintigste-eeuwse 
componist Benjamin Britten vond voor zijn Lachrymae inspiratie in het werk van 
John Dowland. Altviolist Sunniva Skaug, winnares van de Domestica Prijs op 
het Prinses Christina Concours 2020, speelt de solopartij. Als verrassing klinkt 
tussendoor nog een stukje van John Cage, een hedendaagse stem vanuit het 
‘Apartment House’.

Domestica Rotterdam bestaat uit musici van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest. Het ensemble voelt zich thuis in ongebruikelijke bezettingen en 
concertvormen.

ProgrammaBiografieën

Dirigent & artistiek leider
Viool

Altviool
Cello & programma
Contrabas
Klavecimbel & arrangeur
Tekst, vertelling & regie
Solist altviool

Wim Steinmann
Laurens van Vliet, Marie-José Schrijner, Annerien 
Stuker, Babette van den Berg, Maria Dingjan
Rosalinde Kluck, Francis Saunders
Eelco Beinema
Harke Wiersma
Jan Willem Nelleke
Elena Peeters
Sunniva Skaug
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Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) Prelude en fuga in bes, BWV 867* 

William Byrd (1543 – 1623) A Byrd Suite*

Matthew Locke (1621 – 1677) The Tempest

Alfonso Ferrabosco jr. (1575 – 1628) Pavane nr. 4

John Dowland (1563 – 1626) I saw my lady weep*

John Cage (1912 – 1992)
44 Harmonies from Apartment 
House 1776, nr. 35

Dowland Lachrymae antiquae*

Benjamin Britten (1913 – 1976) Lamento uit Cellosuite nr. 1

Dowland Can she excuse my wrongs*

Britten  
Lachrymae op. 48a voor altviool en 
strijkers

* speciale Domestica-arrangementen van Jan Willem Nelleke


