Hark! Ensemble.
speelt werken van
Quantz, Händel, Scarlatti, Cesti en Purcell
Hilde de Wolf
Andrew Clark
Rik Grashoff
Karin Kolijn

Blokfluit en Viola da Gamba
Spinet
Blokfluit
Zang en Viola da Gamba

Zaterdag 13 januari 2018
20.00 uur
Oud katholieke schuilkerk
Bagijnhof 21 Delft
Toegang gratis, bijdrage in de onkosten wordt gewaardeerd.
Het concert duurt ongeveer 1 uur. Je bent welkom om na afloop
nog een glas met ons te drinken.
Rik Grashoff speelde tot zijn 18e jaar intensief blokfluit. 35 jaar later pakte hij de
draad weer op en nam in 2016 les bij Hilde de Wolf. Rik is politicus en sinds een
aantal jaar lid van de Tweede Kamer. Om als amateur blokfluitist in dit ensemble, op
deze prachtige locatie, een concert te kunnen geven, is een lang gekoesterde wens.

Als kind al raakt Karin Michaëla ontroerd door operamuziek. Ze volgt vanaf haar 8e
jaar viola da gambalessen. In 1995 besluit zij haar passie te volgen en begint haar
zangopleiding bij Aartje Duyvené de Wit in Amsterdam. Haar huidige zangdocent,
Barbara Lazotti in Rome, leert haar de Italiaanse zangstijl. Op Karins naam staat de
door haar zelf geschreven en geregisseerde muziekvoorstelling 'De Amoureuze
Avonturen van Domenico (1545-1801)'. Karin is coach en stemcoach. Karin: ‘De
stem en de resonantie helpen mensen terug te komen bij hun authentieke zelf.’
Hilde de Wolf studeerde aan het Rotterdams Conservatorium bij Thera de Clerck
en Han Tol. Zij is blokfluitist en geeft concerten over de hele wereld. Ze geeft
ondersteuning aan ensembles en kamermusici die zich de muziek uit de
Renaissance of Barok of nieuwe muziek eigen willen maken. Daarnaast heeft zij
een privélespraktijk in Delft en docent blokfluit op De VAK, centrum voor de
kunsten Delft.

Andrew Clark werkt als pianist, clavecinist, componist en muziek-coach. Andrew
begeleidt zangers en instrumentalisten op clavecimbel en kamerorgel. Hij is een
veel gevraagd begeleider bij vocale masterclasses. Naast zijn concerten, geeft
Andrew privé coaching sessies aan zangers en instrumentalisten van alle niveau’s.

