
SEIZOEN ‘22-’23
Het verdronken land van 
Doggerland
Donderdag 13 april 2023 
20.00 - 22.15 uur

 Rijksmuseum van Oudheden 
Leiden
Tijdens deze speciale Doggerland-avond 
in het Rijksmuseum van Oudheden 
spelen wij - na de lezing van conservator 
Luc Amkreutz - de voorstelling met live 
zandkunst van Rosa van der Vijver en de 
soundscape van William Bakker.

Meer concerten en kaarten: 
www.domesticarotterdam.nl

Steun ons
Draagt u Domestica Rotterdam een 
warm hart toe? Word dan vriend, 
donateur of doe een eenmalige donatie. 
Meer informatie via www.
domesticarotterdam.nl/steun-ons

Dit concert is mede mogelijk 
gemaakt door:

Dinsdag 21 maart 2023
 Laurenskerk

De Goldbergvariaties door Domestica, 
dans van Codarts en vertelling door 
Kaat Haest: luister naar ‘Het topstuk’.

Stichting 
Thurkowfonds

Coproducent Sponsor

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

Het topstuk



Domestica Rotterdam bestaat uit leden van het Rotterdams Philharmonisch 
Orkest en staat onder muzikale leiding van Wim Steinmann. Domestica is een 
niet-alledaags ensemble. Het zoekt de uitdaging in weinig gespeeld repertoire, 
ongewone bezettingen en bijzondere locaties of omstandigheden; het liefst in 
samenwerking met diverse podia en andere kunstvormen.

Joseph Simon (Frankrijk, 1989) is een freelance dansartiest en combineert het 
uitvoerend dansen met maken en doceren. Hij is de choreograaf van dit project 
en maakte eerder werk met de steun van Dansateliers Rotterdam. Hij toert 
momenteel internationaal in het werk van Oona Doherty en doceert als gast bij 
Codarts Circus en andere dansopleidingen binnen Europa.

Kaat Haest presenteerde in een vorig leven bij Klara, de Vlaamse klassieke 
radiozender, en werkte als verteller en workshop host voor het Antwerp 
Symphony Orchestra. Na een wandeltocht van meer dan 600km door Spanje, 
staat ze tegenwoordig afwisselend op het veld en in de klas: ze oogst groenten en 
jongleert met taal.
Misschien inspireerde het concert met Domestica over Telemann (Vrienden, 
2017) en zijn fascinatie voor bloembollen haar carrièrewending? En vertelde ze 
hier in de Laurenskerk niet ook een verhaal over hoe Petrarca de Mont Ventoux 
beklom (Geloof, 2018)?

In 2017 maakte Jan Willem Nelleke een eigenzinnig arrangement voor Domestica 
van de Goldbergvariaties van Bach, met een individuele rol voor alle negen strijkers 
en toetsenist, met als resultaat een kleurrijk en afwisselend geheel.

Van de vertellers die in de loop der jaren het meest zijn bijgebleven bij ons publiek 
zal Kaat Haest zeker hoge ogen gooien. Zij vertelt een persoonlijk verhaal over 
Bach en haar ‘bompa’. Choreograaf Joseph Simon maakte voor studenten van 
Codarts een bijpassende dans.

ProgrammaBiografieën

Dirigent

Viool

Altviool

Cello

Contrabas

Digitaal klavecimbel

Codarts Dans

Finn Armstrong

Rachel Barnier Perlstein

Laura Carvalho da Costa

Miguel de Castro Teixeira

Matteo de Cristofaro

Rebekka Guđmundsdóttir

Yoann Le Grand Lüthi

Adrián Torres Molina

Margot Villeroy de Galhau

Tekst en vertelling

Choreografie

Geluidstechniek

Mede mogelijk gemaakt door de opleiding 

Dans aan Codarts

Wim Steinmann

Laurens van Vliet

Marie-José Schrijner

Annerien Stuker

Wim Ruitenbeek

Tobias Staub

León van den Berg

Jan Navarro

Eelco Beinema

Harke Wiersma

Jan Willem Nelleke

Kaat Haest

Joseph Simon

William Bakker
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Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)

Goldbergvariaties
bewerking door Jan Willem Nelleke


