
Programma 
 
Willem de Fesch  
(1687 – 1761) 

 
Triosonate in b klein  
voor fluit, viool en B.c, op. 12 
Andante – Allemanda – Giga vivace  

 
G. F. Händel 
(1685 – 1759) 

 
Uit: Neun Deutsche Ariën  
voor sopraan, viool of  fluit en B.c. 
1. Künft'ger Zeiten eitler Kummer  
2. Süsse Stille, sanfte Quelle 
3. Flammende Rose, Zierde der Erden  
 

J. S. Bach 
(1685 – 1750) 

Contrapunctus I, clavecimbel solo 
(uit: Die Kunst der Fuge, BWV 1080) 

 
J. S. Bach 
(1685 – 1750) 

 
Das Musikalische Opfer,  
voor fluit, viool en B.c., BWV 1079 

 PAUZE 
J. S. Bach 
(1685 – 1750) 

“Ich folge dir gleichfalls”, aria voor sopraan, 
fluit en B.c (Johannes Passion, BWV 245) 
 

J.J.C. de Mondonville 
(1711 – 1772) 

Uit: „Six sonates pour le clavecin avec 
accompagnement du violon”, op. III/4 
 

M. P. de Montéclair 
(1667 – 1737) 

“Pan et Syrinx”, cantate voor sopraan, fluit, 
viool, gamba en klavecimbel 
Récitatif  – air – récitatif  – lent et mesuré – 
modéré – air, gay – récitatif  – air, lentement et 
tendrement – air, gay 
 

G.Ph. Telemann 
(1681 – 1767) 

Pariser Quartet no. 12 in e klein voor fluit, 
viool, gamba of  violoncello en B.c. 
Prélude à discrétion – très vite – à discrétion –  
gai – vite – gracieusement – distrait – modéré 

Uitvoerenden 
 
Jiska ter Bals studeerde viool aan de conservatoria van Amsterdam en Rotter-
dam. Van jongs af  aan had zij een brede belangstelling voor muziek, van pop tot 
symfonieorkest. Pas een paar jaar geleden richtte ze zich op de barokmuziek en 
behaalde ze haar Master Barokviool Ze speelt nog steeds in de tangoformatie 
het Piazzo ensemble en in haar eigen groep Di Fidl-Kapelye waarmee ze zowel 
traditionele als nieuw gecomponeerde joodse (volks)muziek uitvoert. Verder 
treedt ze op met haar barokensemble, De Firma Continuo. 
 
Frédérique Chauvet studeerde dwarsfluit aan het Conservatoire de Versailles 
en traverso aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Bart Kuijken en 
Wilbert Hazelzet. Ze heeft in Europa en in de Verenigde Staten concerten 
gegeven met kamermuziekensembles en barokorkesten. In 2000 richtte ze het 
instrumentaal ensemble Barokopera Amsterdam op, waarin ze een romantische 
fluit bespeelt. Ze vertolkt met dit ensemble komische opera’s zoals Offenbach’s 
Le Voyage dans la Lune en Boieldieu’s Ma Tante Aurore. 
 
Jan van Grootheest kreeg zijn eerste lessen klavecimbel bij Anneke Uittenbosch 
en studeerde bij Siebe Henstra in Utrecht. Hij volgde masterclasses bij Bob van 
Asperen en  Antoinette Lohman. Jan treedt regelmatig op in diverse Europese 
landen en verleende zijn medewerking aan verschillende operaproducties onder 
meer bij Barok Opera Amsterdam. Naast zijn concertpraktijk is hij als docent 
verbonden aan de muziekschool Zeist. 
 
Cellist Job ter Haar studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag 
bij René van Ast en Anner Bijlsma. Na het behalen van het diploma Uitvoerend 
Musicus legde hij zich toe op het spelen van kamermuziek uit alle stijlperioden. 
Met ensembles zoals Strijktrio Holland, Musica ad Rhenum en het Beethoven 
Trio Amsterdam maakte hij plaatopnamen en gaf  hij concerten in alle delen van 
de wereld. Job bespeelt een cello, gebouwd door Guust Francois in 1997, ter 
beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.  
 
Wendy Roobol, sopraan studeerde zang aan het Koninklijk Conservatorium en 
aan De Nieuwe Opera Academie. Zij was in 2009 laureaat bij de Nationale 
Vocalisten Presentatie. Wendy’s repertoire omvat grote operarollen bij diverse 
gezelschappen, zoals in de succesvolle cyclus Purcell on Stage van Barokopera 
Amsterdam. Als concertzangeres is Wendy te horen geweest met het Nederlands 
Bach Ensemble  en het Residentieorkest. Ook in kamermuziek is Wendy actief, 
met Elly van Munster, het Purcell-trio en met het Trio Sirènes.   


