Mediabericht Radio/Streaming (NL)
Oranje Boven – Muziek van Nederlandse Bodem
Den Haag, 6 april 2020
Geachte heer/mevrouw,
Zoals u weet is er onlangs een oproep gedaan om in de komende weken (nog) meer muziek van
Nederlandse bodem te gaan spelen op de radio. https://nos.nl/artikel/2329558-oproep-aanradiostations-draai-alleen-muziek-van-nederlandse-bodem.html
Zoals u ook bekend zal zijn, is het tot leven brengen van bijzondere muziek van Nederlandse bodem
een specialiteit van de New Dutch Academy. Sprankelende en enerverende muziek uit de rijke
muzikale erfenis van Nederland komt op meerdere van onze albums voor.
Deze herontdekte Nederlandse muzikale juwelen zijn door ons uitgevoerd op historische locaties in
Nederland (bijvoorbeeld de Gothische Zaal van de Raad van State) op authentieke instrumenten. De
gespecialiseerde musici van de New Dutch Academy speelden ze allemaal in op het Nederlandse
kwaliteitslabel Pentatone.
Hierbij willen wij u graag radio(/streaming)vriendelijke programmatips aanbieden, die i.h.b.
geschikt zijn voor de komende periode tot en rondom Koningsdag: muziek uit de Nederlandse
Verlichting, vol hoop, positiviteit en inspiratie. Zie de speellijstsuggesties hieronder. Voor de (evt.)
presentator is per werk korte en pakkende achtergrondinformatie/leuke weetjes gegeven.
App
Ook thuis kunnen uw luisteraars, helemaal in isolatie, door middel van NDA's app een zeer
verantwoorde social-distancing-vriendelijke en verfrissende lente-muzikale wandeltocht virtueel
maken in een van de meest sprankelende periodes van de rijke vaderlandsche muzikale
geschiedenis. NDA's multimedia app “Den Haag – Internationale Muziekstad in de 18e eeuw”
neemt de luisteraar mee op een ontdekkingstocht door het bruisende muzikale leven van de
kosmopolitische hofstad ten tijden van Stadhouder Willem V. Hiermee bezoeken ze o.a. de woon-,
repetitie- en concertlocaties van de (hof)musici en volgen ze de voetstappen van een selectie van de
vele beroemde muzikale bezoekers aan de stad o.a. Abel, Mozart, J.C. Bach, Beethoven, Dussek en
Hummel – nu allemaal vanuit het comfort van hun eigen zitbank. Gratis.
De app is te downloaden via www.newdutchacademy.nl/app.

Radio speellijstsuggesties
Uitgevoerd door de New Dutch Academy (Den Haag) o.l.v. Simon Murphy
Albums op PENTATONE http://www.pentatonemusic.com/artists/simon-murphy-conductor
* wereldpremière opnames
PTC 5186 365 Zappa Symphonies
Haagse Symfonische School / Muziek van het hof van Oranje ten tijden van Stadhouder Willem V
Christian Ernst Graaf (1723 Rudolstad – 1804 Den Haag)
Symfonie in D, Op 14 no 1 *
Tracks 1 – 3
Graaf was hofkapelmeester in Den Haag. Hij leidde dus het hoforkest, was hoofd
programmering van de hof-“zondagconcerten” en andere hofevenementen, componeerde
natuurlijk zelf, en nodigt uit en co-ordineert de optredens van gastsolisten en -musici (o.a.
Mozart, F.X. Richter, Dussek, Beethoven, Hummel).
Francesco Zappa (1717 omgeving van Milaan – 1803 Den Haag)
Cello Symfonie in Bes *
Tracks 4 – 6
Ster solocellist en componist aan het Haagse hof. Oorspronkelijk uit de buurt van Milaan,
Zappa's thuisbasis was vanaf ca. 1765 Den Haag.
Friedrich Schwindl (1737 – 1786)
Symfonie in D, Op 9 no 3 *
Tracks 7 – 9
Concertmeester van het hoforkest, componist aan het hof
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Aria “Conservati Fedele” KV 26
Track 16
Geschreven voor prinses Caroline tijdens Mozarts verblijf in de hofstad 1765/66
Carl Stamitz (1746 Mannheim – 1801 Jena)
Symfonie in C, Op 24 no 1 (Den Haag, ca. 1785) *
Track 19 Poco Presto
Ster viool en vooral altvioolvirtuoos, Carl Stamitz woonde en werkte in Den Haag voor een
tijdje in de jaren 1780. Op 23 november 1783 speelde hij samen met een jonge Beethoven in
het Binnenhof, wat in de muziekgeschiedenisboeken een iconisch duo-recital is geworden.
Carls vader was Johann Stamitz, de legendarisch grondlegger van de Mannheimse School.
Het is duidelijk te horen dat (ook) Carl Stamitz’ symfonische stijl Beethoven heeft
beïnvloed.
PTC 5186 039 Schmitt Early Symphonies and Chamber Music
Joseph Schmitt “De Nederlandse Haydn” (1734 Gernsheim – 1791 Amsterdam)
Componist, muziekuitgever, pedagoog, dirigent en muziek directeur van de eerste als
concertzaal gebouwde zaal in Nederland “Felix Meritis”. Schmitt woonde en werkte in
Amsterdam vanaf ca. 1772 tot zijn dood. Naast de Haagse hofkapelmeester Graaf is hij de
belangrijkste muzikale figuur in Nederland in de tweede helft van de 18e eeuw.

Symfonie in Bes, Op 6 no 2 *
Tracks 5 – 7
Symfonie in G (Symfonie Periodique No 1) *
Tracks 8 – 10
Fluitkwartett in G, Op 3 no 6 *
Track 16 Tempo di Gavotta
Symfonie in Es “Hurdy Gurdy / Draailier” (Symfonie Periodique No 11) *
Tracks 17 – 19
PTC 5186 787 JET SET! Classical Glitterati
Carl Friedrich Abel (1723 Koethen – 1787 Londen)
Meermaals muzikale bezoeker aan Nederland. Zijn muziek werd uitgegeven door een van de
voornaamste muziekuitgevers van de tijd, de in Den Haag begonnen firma van de
gebroeders Hummel. Abel was een ster-leerling van J.S. Bach en was zelf weer leraar van
“de Nederlandse Haydn” Joseph Schmitt en mentor van Mozart.
Symfonie in C, Op 14 no 1 *
Tracks 4 – 6
Symfonie in Es, Op 14 no 2 *
Tracks 13 – 15
PTC 5186 668 GRAND TOUR Baroque Road Trip
Unico van Wassenaer (1692 Twickel – 1766 Den Haag)
Van Wassenaer's virtuoze Concerti Armonici zijn voor een lange tijd toegewezen aan o.a.
Pergolesi. Zij behoren tot de fijnste muzikale juwelen van de barokke traditie van de lage
landen – meesterlijk, wulps, sensueel, verleidelijk.
Concerto Armonico no 1 in G
Tracks 12 – 15
Vragen, interviews of meer informatie via NDA artistiek leider, Simon Murphy.
Met vriendelijke groet,

Simon Murphy
+ 31 614 975 395
info@newdutchacademy.nl
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