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MONUMENTENCONCERT 
MUZIEKFESTIVAL UTRECHTSE HEUVELRUG / 
STICHTING VRIENDEN ANDRIESKERK   

 
Zaterdag 10 september

Aanvang 20.30 uur

Toegangskaarten € 17,50 (kinderen/jeugd gratis) 

Inclusief consumptie na afloop. Reserveren via 

andrieskerk.nl of muziekfestival-uh.nl

PROGRAMMA
L. van Beethoven (1770 - 1827): 

Sonate voor viool en piano in D, op. 12 nr. 1

• Allegro con brio

• Tema con Variazioni: Andante con moto

• Rondo: Allegro

F. Schubert (1797 – 1828):   

Grazer Fantasie in C D. 605 voor piano solo

W. Rabl (1873 – 1940):

Kwartet voor piano, klarinet, viool en cello

• Allegro moderato

• Adagio molto-Un poco più lento-Allegro 

vivace- Adagio molto e cantabile-Andante  

ma non troppo-Lento grandioso

• Andantino un poco mosso

• Allegro con brio

‘OP WEG DOOR DE ROMANTIEK’

De Romantiek in de muziek begint bij Beethoven.  

Daarom start dit concert met zijn Sonate voor 

viool en piano. Schubert was in staat zijn diepste 

gevoelens hoorbaar te maken. In zijn zeer 

gevoelige Grazer Fantasie voor piano is dat goed te 

horen. Deze verkenning naar de Romantiek eindigt 

met het kwartet voor piano, viool, klarinet en cello 

van Walter Rabl. 

De gevestigde musici Annoesjka Cabo (viool), Bas 

Verheijden (piano) en Guus Fabius (celllo) spelen 

samen met opkomend talent Gijs Linn (klarinet) 

uit de regio.

Bas Verheijden (piano) vestigde zijn naam in 2000 

met de uitvoering van Rachmaninovs 3e Piano-

concert met het NSO. Hij won belangrijke prijzen 

en werd als eerste Nederlander aangenomen aan 

de Accademia Pianistica incontri in Imola. Van zijn 

unieke masterclass bij Maria João Pires maakte 

de AVRO een documentaire. Bas Verheijden nam 

diverse succesvolle cd’s op. Hij is artistiek leider 

van de succesvolle kamermuziekserie MAESTROS-

vanDICHTBIJ in Driebergen. 

Annoesjka Cabo (viool) speelde 15 jaar in de Om- 

roeporkesten en het Rotterdams Philharmonisch 

Orkest. Zij gaf met het Duo Sans Souci meer dan

 400 concerten in binnen- en buitenland en speelt 

in diverse kamermuziekformaties. Annoesjka 

heeft haar eigen vioolschool in Leusden. Zij orga-

niseert regelmatig muziekweken voor kinderen 

en voor volwassenen. Annoesjka is initiatiefnemer 

en mede-organisator van het Muziekfestival 

Utrechtse Heuvelrug, dat plaatsvindt tijdens de 

Open Monumenten Dagen. 

Guus Fabius (cello) speelde in het Jeugd Kamer-

orkest Leiden en studeerde aan de conservatoria 

in Groningen, Amsterdam en Utrecht o.l.v. grote 

cellisten. Hij speelde bij diverse beroepsorkesten 

en bekende strijkkwartetten en neemt deel aan 

het Cugnon-project van Chris Duindam, Hij speelt 

op een cello gebouwd naar het “Servais” model van 

Stradivarius. 

Gijs Linn (klarinet, 19 jaar) is gestart aan het 

Conservatorium van Amsterdam. Hij won o.a. de 

publieksprijs regio Zuid-1 van het Prinses Christina 

Concours in 2021. Als solist was hij in dat seizoen 

te horen in het dubbelconcert van Max Bruch 

met het AJO. Gijs is eerste klarinettist van het 

Amersfoorts Jeugd Orkest en van het UvA orkest 

JP Sweelinck. 
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