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1. Kwartetprogramma’s	  BRISK	  seizoen	  2014-‐2015	  

	  
Vergezichten	  -‐	  Muziek	  uit	  Renaissance	  en	  Barok	  
	  
Dit	  programma	  kijkt	  uit	  over	  verschillende	  muzikale	  landschappen,	  die	  worden	  verbonden	  door	  een	  refrein:	  
een	  middeleeuwse	  melodie,	  die	  tijdens	  het	  concert	  steeds	  op	  een	  andere	  manier	  terugkomt.	  	  
Er	  zijn	  steeds	  andere	  vergezichten:	  het	  Hollandse	  polderlandschap	  wordt	  vertegenwoordigd	  door	  
Sweelinck,	  in	  de	  Bourgondische	  heuvels	  klinken	  Josquin	  en	  tijdgenoten,	  in	  het	  glooiende	  Sachsen	  en	  
Thüringen	  klinkt	  Bach,	  en	  in	  Venetië	  aan	  de	  zuidkant	  van	  de	  Alpen	  staat	  Vivaldi	  op	  de	  voorgrond.	  	  
Dit	  programma	  is	  zeer	  afwisselend	  in	  klank,	  stijl	  en	  stemming.	  Doordat	  BRISK	  de	  muziek	  van	  elke	  
stijlperiode	  met	  bijpassende	  instrumenten	  speelt,	  is	  er	  niet	  alleen	  veel	  te	  horen,	  maar	  ook	  veel	  te	  zien.	  	  
 
Dutch	  Diversity	  -‐	  Muziek	  van	  oude	  en	  nieuwe	  Hollandse	  meesters	  
	  
In	  december	  2011	  vierde	  BRISK	  het	  25-‐jarig	  jubileum	  met	  een	  feestconcert	  in	  het	  Amsterdamse	  
Concertgebouw	  en	  met	  de	  cd	  Dutch	  Diversity.	  Het	  kwartet	  maakte	  speciaal	  voor	  de	  kamermuziekpodia	  een	  
reisversie	  van	  dit	  programma	  met	  koffers	  vol	  blokfluiten.	  	  
Nederlandse	  muziek	  speelt	  een	  grote	  rol	  in	  de	  programma’s	  van	  het	  kwartet.	  De	  groep	  maakte	  talloze	  
bewerkingen	  en	  transcripties	  van	  oude	  muziek	  uit	  de	  Lage	  Landen.	  Daarnaast	  werden	  bijna	  50	  nieuwe	  	  
werken	  in	  opdracht	  van	  BRISK	  geschreven.	  	  
In	  dit	  programma	  zijn	  korte	  stukken	  van	  Willem	  Wander	  van	  Nieuwkerk,	  Rob	  Zuidam	  en	  Bart	  Visman	  de	  
orenwassers	  tussen	  dansmuziek	  uit	  de	  renaissance,	  polyfonie	  uit	  de	  Nederlandse	  school	  van	  Ghiselin	  en	  
Isaac,	  en	  variatiewerken	  van	  Sweelinck.	  	  
De	  cd	  Dutch	  Diversity	  kreeg	  4	  sterren	  van	  de	  Volkskrant	  en	  4	  sterren	  in	  Luister.	  De	  pers	  hierover:	  
“…Een	  zeer	  prettige	  cd	  met	  werkelijk	  prachtige	  muziek	  en	  wondermooi	  gespeeld…”	  (Blokfluitist,	  
september	  2012)	  
“…Met	  zo’n	  ensemble	  wil	  ik	  graag	  nog	  25	  jaar	  verder…”	  (Tijdschrift	  Oude	  Muziek,	  zomer	  2012)	  	  
“…	  BRISK	  ten	  voeten	  uit.	  Vlot,	  vrolijk	  en	  ook	  meeslepend	  renaissancewerk,	  prachtige	  ensembleklank	  en	  
een	  naadloze	  overgang	  naar	  de	  hedendaagse	  stukken…	  weer	  een	  BRISK	  cd	  die	  het	  begrip	  blokfluit	  een	  
stoere	  lading	  geeft…”	  (Luister	  juni	  2012)	  
	  
Brisk	  speelt	  Bach	  
	  
Geen	  dag	  zonder	  Bach	  is	  het	  adagium	  van	  talloze	  musici	  en	  muziekliefhebbers,	  zo	  ook	  van	  BRISK.	  Reden	  
genoeg	  dus	  om	  een	  programma	  aan	  deze	  grootmeester	  te	  wijden.	  Koraalvoorspelen,	  concerti,	  fuga’s,	  
bewerkingen	  van	  muziek	  uit	  Bach’s	  cantates	  en	  inventies	  behoren	  tot	  de	  favorieten	  van	  BRISK.	  Ze	  worden	  
uitgevoerd	  met	  blokfluiten	  in	  barokstemming,	  waaronder	  een	  bijzondere	  c-‐bas	  en	  contrabas	  van	  Friedrich	  
von	  Huene.	  Het	  geluid	  van	  vier	  blokfluiten	  heeft	  iets	  van	  een	  levend	  orgel,	  iedere	  lijn	  krijgt	  een	  persoonlijke	  
invulling.	  "...Het	  is	  alsof	  een	  orgeltje	  wordt	  aangetoetst	  door	  een	  in	  al	  zijn	  vingers	  wakkere	  speler…"	  
schreef	  een	  recensent	  onlangs	  over	  BRISK.	  	  Naast	  de	  muziek	  van	  Bach	  klinken	  korte	  eigentijdse	  
commentaren	  in	  de	  vorm	  van	  nieuwe	  	  inventies	  van	  onder	  meer	  Guus	  Janssen	  en	  Toek	  Numan.	  
	  	  



 

BRISK+	  programma’s	  seizoen	  2014-‐2015	  
	  	  	  
	  
De	  variërende	  Sweelinck	  BRISK	  +	  Camerata	  Trajectina	  
	  
Nico	  van	  der	  Meel-‐tenor,	  Hieke	  Meppelink-‐sopraan,	  Marjan	  Banis,	  Alide	  Verheij	  en	  Bert	  Honig-‐blokfluiten,	  
Saskia	  Coolen-‐blokfluit	  en	  gamba,	  Erik	  Beijer-‐gamba	  en	  Louis	  Grijp-‐luit	  
	  

	  
Voor	  het	  450ste	  geboortejaar	  van	  Sweelinck	  maakten	  BRISK	  en	  Camerata	  Trajectina	  een	  programma	  rond	  
de	  Orpheus	  van	  Amsterdam.	  Zij	  laten	  zich	  inspireren	  door	  de	  liederen	  waar	  Sweelinck	  variaties	  op	  schreef,	  
waaronder	  De	  Engelsche	  Fortuyn,	  Mein	  junges	  Leben	  hat	  ein	  End’	  en	  Onder	  een	  linde	  groen.	  Louis	  Grijp	  zocht	  
er	  teksten	  bij,	  en	  BRISK	  speelt	  transcripties	  van	  Sweelinck’s	  variatiewerken.	  Twee	  Grand	  Old	  Men	  van	  de	  
Nederlandse	  hedendaagse	  componisten	  brengen	  een	  hommage	  aan	  Sweelinck.	  Tombeau	  de	  Sweelinck	  van	  
Klaas	  de	  Vries	  is	  een	  instrumentaal	  lamento,	  geïnspireerd	  op	  de	  muziek	  van	  Sweelinck.	  Daan	  Manneke	  
maakte	  voor	  BRISK	  en	  Camerata	  Epitaphe	  Double,	  met	  als	  tekst	  het	  grafschrift	  voor	  Sweelinck	  van	  Joost	  van	  
den	  Vondel.	  Een	  cd	  met	  dit	  programma	  verscheen	  in	  september	  2012	  bij	  GLOBE.	  
“…Smaakvol,	  fraai	  en	  historisch	  informatief	  is	  deze	  combinatie	  van	  liederen	  en	  variaties	  zonder	  meer,	  maar	  
de	  verrassingen	  zitten	  in	  de	  twee	  moderne	  stukken,	  nieuwe	  muziek	  die	  heel	  vanzelfsprekend	  past	  in	  het	  
door	  Sweelinck	  geboden	  kader…”	  Luister,	  januari	  2013	  
“…Vierhondervijftig	  jaar	  dood	  is	  hij,	  en	  nog	  steeds	  springlevend.	  In	  ieder	  geval	  volgens	  BRISK	  en	  Camerata	  
Trajectina…Speels,	  vindingrijk,	  spannend	  en	  veel	  meer,	  een	  fascinerend	  stukje	  Nederlandse	  historie…”	  
Klassieke	  Zaken	  november	  2012	  
	  
	  
Ich	  stund	  an	  einem	  Morgen	  BRISK	  +	  Marcel	  Beekman	  -‐	  tenor	  
	  

Een	  programma	  rond	  het	  Duitse	  tenorlied.	  Het	  gaat	  hier	  om	  
liederen	  met	  een	  cantus	  firmus	  die	  begeleid	  wordt	  door	  twee	  of	  
drie	  onafhankelijke	  stemmen.	  Ludwig	  Senfl	  en	  Heinrich	  Isaac	  
waren	  meesters	  in	  het	  bedenken	  van	  steeds	  weer	  nieuwe	  
tegenstemmen	  bij	  in	  hun	  tijd	  bekende	  liederen.	  Het	  was	  ook	  een	  
sport	  om	  meerdere	  liederen	  door	  elkaar	  in	  een	  compositie	  te	  
verwerken.	  Deze	  muziek	  maakt	  ons	  deelgenoot	  van	  een	  
gevarieerde	  gevoelswereld	  vol	  humor,	  filosofie,	  vroomheid	  en	  
liefdesverdriet.	  Van	  alles	  passeert	  de	  revue:	  van	  grove	  deunen	  

tot	  dansliedjes	  en	  van	  verfijnde	  liefdeslyriek	  tot	  moraliserende	  liederen.	  Verder	  klinken	  er	  instrumentale	  
composities	  die	  gebaseerd	  zijn	  op	  deze	  vocale	  werken.	  Dit	  programma	  wordt	  in	  seizoen	  2012-‐2013	  onder	  
meer	  uitgevoerd	  in	  de	  oudemuziekserie	  in	  de	  Kleine	  Zaal	  van	  het	  Amsterdams	  Concertgebouw.	  Een	  cd	  met	  
dit	  programma	  werd	  uitgebracht	  in	  het	  najaar	  van	  2010.	  De	  pers	  hierover:	  



 

	  
	  “…Tenor	  Marcel	  Beekman	  heeft	  een	  wellevend	  geluid,	  zingt	  zoet	  zonder	  decadent	  te	  worden…Hij	  laat	  
zich	  vergezelllen	  door	  Brisk,	  een	  Amsterdams	  blokfluitkwartet	  dat	  zijn	  naam	  met	  ere	  draagt	  …”	  (Elsevier,	  
februari	  2011)	  
“…Tenor	  Marcel	  Beekman	  en	  het	  Brisk	  Recorder	  Quartet	  Amsterdam	  weten	  dit	  repertoire	  hoorbaar	  op	  
waarde	  te	  schatten.	  Hoewel	  thuis	  in	  vrijwel	  alle	  stijlperioden	  is	  Beekman’s	  lichte	  timbre	  bij	  uitstek	  geschikt	  
voor	  deze	  liederen	  en	  versmelt	  zijn	  stem	  wonderschoon	  met	  de	  ijle	  klanken	  van	  het	  subtiel	  spelende	  
blokfluitensemble…Renaissance	  in	  stijl.”	  (Klassieke	  Zaken,	  maart	  2011)	  
	  "...De	  instrumentale	  partijen	  in	  deze	  liederen	  zijn	  zeer	  verfijnd,	  en	  er	  valt	  dus	  voor	  consorts	  veel	  eer	  aan	  te	  
behalen…Goed	  idee	  van	  Brisk	  dus	  om	  samen	  met	  Marcel	  Beekman	  een	  hele	  cd	  aan	  dit	  repertoire	  te	  wijden.	  
Beekman	  voegt	  zich	  naadloos	  bij	  de	  verschillende	  liggingen	  van	  de	  blokfluitconsorts	  die	  Brisk	  hier	  
presenteert…	  Deze	  zanger	  weet	  in	  alles	  wat	  hij	  zingt	  precies	  de	  juiste	  sfeer	  te	  treffen."	  (Tijdschrift	  Oude	  
Muziek,	  mei	  2011)	  
“…A	  very	  attractive	  collection	  of	  16th	  century	  songs	  about	  love	  and	  life.	  Artful	  settings	  of	  simple	  tunes	  
sung	  by	  rising	  star	  Marcel	  Beekman	  and	  accompanied	  by	  the	  virtuoso	  players	  of	  the	  Brisk	  Recorder	  
Quartet.”	  	  
(discPLUS	  augustus	  2011)	  	  
“…Ik	  stond	  op	  een	  morgen	  op	  om	  een	  nieuwe	  opname	  te	  beluisteren	  van	  Brisk,	  ik	  ben	  meteen	  weer	  
omgevallen.	  Stil	  van	  genoegen,	  verwondering	  en	  spijt	  besloot	  ik	  de	  rest	  van	  mijn	  leven	  te	  wijden	  aan	  het	  
Duitse	  lied	  uit	  de	  16e	  eeuw…ik	  besloot	  eeuwig	  te	  leven	  en	  de	  muzikale	  raadsels	  van	  het	  consortspelen	  te	  
gaan	  leven,	  als	  voedsel,	  als	  huis,	  als	  Walhalla.	  Veel	  eloquenter	  kan	  ik	  niet	  uitdrukken	  hoe	  geweldig	  mooi	  ik	  
deze	  opname	  vind…ZEER	  aanbevolen.”	  (Blokfluitist,	  september	  2011)	  
	  
	  
BRISK	  &	  BIJMA	  BRISK	  +	  Greetje	  Bijma	  -‐	  zang	  
	  
Greetje	  Bijma	  is	  sinds	  het	  begin	  van	  de	  jaren	  tachtig	  actief	  als	  improviserend	  zangeres.	  Met	  haar	  soepele	  
stem	  en	  haar	  theatrale	  kwaliteiten	  trok	  ze	  al	  gauw	  de	  aandacht,	  ook	  buiten	  het	  circuit	  van	  jazzpodia.	  	  
BRISK	  bundelt	  de	  krachten	  met	  Greetje	  in	  dit	  
programma.	  Dit	  concert	  is	  in	  alle	  opzichten	  anders	  dan	  
het	  standaard	  kamermuziekrecital.	  De	  musici	  zullen	  op	  
elke	  concertplek	  op	  een	  verrassende	  wijze	  gebruik	  
maken	  van	  de	  ruimte.	  De	  concerten	  hebben	  ook	  een	  
visueel	  aspect:	  het	  kijken	  kan	  het	  luisteren	  versterken.	  
Improvisaties,	  deels	  gebaseerd	  op	  oude	  bestaande	  
muziek	  vormen	  de	  basis.	  De	  resultaten	  variëren	  van	  
‘klanktapijten’	  met	  een	  voordracht	  in	  een	  fantasietaal	  
en	  canons	  van	  geluiden	  tot	  sketches,	  waarin	  Greetje	  
zich	  opeens	  heel	  direct	  tot	  het	  publiek	  richt.	  	  
Een	  tweetal	  improvisaties	  met	  Greetje	  Bijma	  is	  ook	  te	  
horen	  op	  de	  cd	  Dutch	  Diversity.	  	  
De	  pers	  over	  BRISK	  &	  Bijma:	  
“…een	  adembenemende	  mix	  met	  oude	  polyfonie	  vol	  overnames	  en	  imitaties	  aan	  de	  ene	  kant	  en	  prachtig	  
diverse	  klankimprovisaties	  aan	  de	  andere	  kant…een	  zoektocht	  naar	  hoe	  klank	  tot	  patroon	  wordt	  en	  hoe	  je	  
daarmee	  met	  sfeer	  en	  gevoel	  kunt	  experimenteren…	  een	  avontuur	  met	  momenten	  van	  verwarring	  en	  
ontroering”	  (De	  Noordoostpolder,	  maart	  2012)	  
	  “…een	  schatkamer:	  Intense	  soms	  Duits-‐expressionistische	  improvisaties,	  dan	  weer	  heerlijke	  ritsel-‐	  en	  
knettermuziek	  of	  een	  soort	  renaissancejazz…”	  (Blokfluitist,	  september	  2012)	  
	  
Iets	  horen	  en	  zien	  van	  BRISK&Bijma?	  Kijk	  dan	  op	  Youtube	  via	  de	  volgende	  link:	  	  
http://www.youtube.com/watch?v=EE_ynoNiz8Y	  



 

 

CONTRAFACT	  BRISK	  +	  Ramon	  Lormans-‐	  slagwerk	  
	  
De	  succesvolle	  samenwerking	  van	  BRISK	  en	  slagwerker	  Ramon	  Lormans	  wordt	  verder	  voortgezet	  in	  een	  
programma	  met	  muziek	  van	  Hans	  Koolmees,	  Michiel	  Mensingh,	  Misha	  Sporck	  en	  nieuwe	  werken	  van	  
Guillermo	  Lago,	  Sinta	  Wullur	  en	  Seung	  Ah	  Oh.	  Die	  worden	  gecombineerd	  met	  dansen	  van	  Francesco	  
Bendusi	  (Venetië	  midden	  16e	  eeuw)	  en	  Anonieme	  dansen	  uit	  ‘Liber	  Primus	  Leviorum	  Carminum’	  (Leuven	  
1571).	  	  
	  
Het	  concertprogramma	  CONTRAFACT	  staat	  voor	  ‘recycling’	  van	  materiaal	  en	  ideeën.	  Een	  contrafact	  is	  een	  
lied	  met	  een	  nieuwe	  tekst	  op	  een	  bestaande	  melodie.	  In	  het	  verleden	  was	  dit	  een	  volstrekt	  geaccepteerde	  
vorm	  in	  de	  literatuur	  en	  de	  muziek.	  Een	  al	  bekend	  lied	  wordt	  van	  nieuwe	  toepasselijke	  woorden	  voorzien.	  
Het	  hergebruik	  van	  bestaand	  materiaal	  is	  ook	  gebruikelijk	  in	  de	  jazz,	  met	  een	  nieuwe	  melodie	  op	  een	  
bestaand	  akkoord	  schema.	  In	  wat	  ruimere	  zin	  kan	  een	  componist	  zich	  laten	  inspireren	  door	  materiaal	  uit	  
het	  verleden	  en	  dat	  gebruiken	  voor	  een	  nieuwe	  compositie.	  In	  dit	  programma	  laten	  componisten	  van	  nu	  
zich	  inspireren	  door	  oude	  vormen.	  De	  nieuwe	  muziek	  is	  geïnspireerd	  op	  dansmuziek	  uit	  de	  middeleeuwen	  
en	  de	  renaissance.	   	  
	  
Dit	  programma	  zal	  ook	  worden	  verkocht	  in	  samenwerking	  met	  Sorek	  Artists	  Management,	  het	  kan	  dan	  ook	  
onderdeel	  uitmaken	  van	  een	  grotere	  kamermuziekserie.	  



 

	  

2. BRISK	  voor	  kinderen	  

	  
	  

 
 
Druk	  Werk	  -‐	  een	  fluitend	  kantoorconcert	  voor	  iedereen	  vanaf	  7	  jaar	  
Regie:	  Gienke	  Deuten	  
 
Druk,	  druk,	  druk,	  haasten,	  haasten,	  haasten,	  snel	  nog	  even	  iets	  afmaken.	  Ping,	  een	  mail.	  Tring,	  de	  telefoon.	  BRISK	  
heeft	  het	  druk	  op	  kantoor.	  Opschieten,	  anders	  wordt	  de	  directeur	  nog	  boos!	  	  
Maar	  de	  directeur	  is	  met	  hele	  andere	  dingen	  bezig.	  Hij	  fantaseert	  erover	  hoe	  het	  op	  zijn	  kantoor	  zou	  zijn	  als	  ieder-‐
een	  muziek	  zou	  maken	  in	  plaats	  van	  de	  hele	  dag	  te	  vergaderen,	  te	  telefoneren	  en	  te	  typen.	  
Druk	  Werk	  is	  een	  fascinerende	  mix	  van	  computers,	  mails,	  ringtones,	  een	  printer,	  een	  enorme	  berg	  blokfluiten	  en	  
prachtige	  muziek	  van	  een	  bonte	  verzameling	  van	  componisten	  met	  een	  T:	  Tsjaikovski,	  Telemann,	  Tye	  en	  Toek	  
Numan.	  
	  
Dit	  programma	  wordt	  uitgevoerd	  als	  familiematinee	  en	  als	  schoolvoorstelling.	  
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	  	  Marjan	  Banis	  
	  	  Saskia	  Coolen	  
	  	  Bert	  Honig	  
	  	  Alide	  Verheij	  

BRISK	  Recorder	  Quartet	  Amsterdam	  
 
BRISK	  betekent	  levendig	  en	  wakker.	  Variatie	  in	  stijl	  en	  sfeer,	  virtuositeit	  en	  luchtigheid	  –	  dat	  zijn	  de	  ingrediënten	  
voor	  een	  concert	  van	  BRISK.	  Het	  kwartet	  verschijnt	  altijd	  op	  het	  podium	  met	  een	  enorme	  verzameling	  blokfluiten.	  
Sinds	  de	  oprichting	  in	  1986	  gaf	  BRISK	  talloze	  concerten	  op	  podia	  en	  festivals	  van	  naam	  in	  vele	  Europese	  landen,	  
Canada,	  Bolivia	  en	  de	  VS.	  BRISK	  maakte	  opnamen	  voor	  radio	  en	  televisie	  in	  Nederland	  en	  in	  het	  buitenland,	  en	  is	  
op	  diverse,	  door	  de	  pers	  geprezen	  cd’s	  te	  beluisteren.	  
Met	  een	  gedurfde	  programmering	  van	  oude	  en	  hedendaagse	  muziek	  verkent	  het	  ensemble	  de	  grenzen	  van	  het	  
repertoire.	  Vele	  componisten	  droegen	  werk	  op	  aan	  het	  kwartet.	  BRISK	  werkt	  regelmatig	  samen	  met	  collega-‐
musici,	  en	  ook	  met	  kunstenaars	  uit	  andere	  disciplines	  zoals	  acteurs,	  regisseurs,	  tekstschrijvers	  en	  filmers.	  	  
	  
BRISK	  maakte	  naam	  door	  de	  levendige	  vertolkingen	  van	  oude	  muziek,	  de	  zoektocht	  naar	  onbekend	  repertoire	  en	  
de	  vele	  bewerkingen	  die	  het	  ensemble	  maakte	  in	  de	  traditie	  van	  het	  instrument.	  Het	  kwartet	  werkte	  samen	  met	  
vocalisten	  als	  Michael	  Chance,	  Marcel	  Beekman,	  Johannette	  Zomer,	  Maarten	  Koningsberger,	  het	  Egidius	  Kwartet	  
en	  het	  Gesualdo	  Consort.	  BRISK	  maakte	  concertprogramma’s	  met	  instrumentalisten	  als	  Bernard	  Winsemius,	  Leo	  
van	  Doeselaar,	  Rainer	  Zipperling,	  Mike	  Fentross	  en	  The	  Locke	  Consort.	  	  
	  
Tot	  de	  lange	  lijst	  van	  componisten	  die	  voor	  het	  kwartet	  schreven,	  horen	  onder	  meer	  Martijn	  Padding,	  Ron	  Ford,	  
Theo	  Verbey,	  Calliope	  Tsoupaki,	  Bart	  Visman,	  Klaas	  de	  Vries	  en	  Roderik	  de	  Man.	  In	  BRISK-‐programma’s	  met	  oude	  
muziek	  klinkt	  vaak	  nieuw	  werk	  als	  commentaar	  of	  contrast,	  en	  ook	  in	  de	  kindervoorstellingen	  van	  BRISK	  is	  veel	  
nieuwe	  muziek	  te	  horen.	  BRISK	  geeft	  regelmatig	  concerten	  met	  specialisten	  in	  de	  hedendaagse	  muziek	  zoals	  
pianiste	  Tomoko	  Mukaiyama,	  componist	  en	  improvisator	  Guus	  Janssen,	  zangeres	  Greetje	  Bijma	  en	  slagwerker	  
Ramon	  Lormans.	  
	  
Met	  regisseurs	  als	  David	  Prins,	  Jetse	  Batelaan,	  Marc	  Krone	  en	  Gienke	  Deuten,	  en	  acteurs	  als	  Porgy	  Franssen,	  Bart	  
Kiene	  en	  Hans	  Thissen,	  maakte	  het	  ensemble	  een	  aantal	  zeer	  succesvolle	  kindervoorstellingen.	  	  
	  
Het	  kwartet	  heeft	  een	  uitgebreid	  instrumentarium,	  dat	  door	  intensieve	  contacten	  met	  blokfluitbouwers	  uit	  de	  
hele	  wereld	  voortdurend	  in	  ontwikkeling	  is.	  Daarmee	  kunnen	  composities	  uit	  de	  renaissance,	  de	  barok,	  de	  20e	  en	  
de	  21e	  eeuw	  elk	  in	  hun	  eigen	  stemming	  en	  klankkleur	  worden	  uitgevoerd.	  
	  	  
De	  vier	  blokfluitisten	  van	  BRISK	  zijn	  niet	  alleen	  bevlogen	  musici,	  maar	  ook	  bevlogen	  docenten.	  De	  leden	  van	  BRISK	  
gaven	  samen	  en	  ook	  afzonderlijk	  van	  elkaar	  cursussen	  en	  workshops	  in	  diverse	  Europese	  landen,	  Canada,	  de	  
Verenigde	  Staten	  en	  Taiwan.	  Zij	  hebben	  lesgegeven	  aan	  diverse	  conservatoria	  en	  muziekscholen	  in	  Nederland.	  Het	  
ensemble	  heeft	  ook	  een	  bladmuziekserie	  met	  eigen	  bewerkingen	  en	  speciaal	  voor	  BRISK	  geschreven	  composities	  
bij	  uitgeverij	  Ascolta.	  
	  
Uitgebreide	  informatie	  over	  concerten	  en	  projecten	  vindt	  u	  op	  www.brisk.nl.	  
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Uit	  de	  pers:	  
	  
…it	  will	  be	  the	  memory	  of	  the	  outstanding	  virtuosity	  and	  professionalism	  of	  these	  talented	  players	  that	  endures…	  	  
Early	  Music	  Review	  
	  
Hier	  wordt	  met	  zeer	  veel	  aanstekelijk	  plezier	  geblazen.	  
De	  Telegraaf	  
	  
…Their	  knowledge	  of	  and	  enthusiasm	  for	  the	  consort	  repertoire,	  and	  their	  relaxed	  approach,	  create	  a	  charming	  
performance.	  They	  also	  show	  immaculate	  musicianship	  and	  ensemble	  playing.	  
The	  Birmingham	  Post	  
	  
De	  genadeklap	  voor	  het	  imago	  van	  braafheid	  van	  de	  blokfluit	  
Brabants	  Dagblad	  
	  
…Wenn	  etwas	  den	  Begriff	  hochvirtuos	  verdient,	  dann	  Brisk,	  übermutig	  blasen	  sie	  alle	  Klischees	  und	  Vorurteile	  
über	  die	  Blockflöte	  fort…	  
Schwäbische	  Post	  
	  
Het	  langdurige,	  bijna	  ovationele	  applaus	  na	  dit	  bijzondere	  concert,	  was	  dan	  ook	  volledig	  terecht	  en	  doet	  hopen	  op	  
een	  weerzien	  en	  wederhoren	  met	  dit	  geweldige	  ensemble.	  
AsserJournaal	  	  
	  
De	  hoogste	  mate	  van	  perfectie,	  maar	  bovenal	  muzikantesk	  plezier.	  Hier	  was	  sprake	  van	  een	  onderlinge	  
zielsverwantschap	  die	  de	  muziek	  naar	  een	  hoger	  plan	  voerde.	  	  
De	  Stentor	  
	  
Quand	  ils	  jouent,	  chacun	  semble	  être	  autonome,	  mais	  l’unité	  est	  parfaite.	  On	  a	  même	  l’impression	  d’entendre	  le	  
chant	  avec	  ses	  pauses	  pour	  respirer.	  
Dauphiné	  Libéré	  
	  
Het	  is	  alsof	  een	  orgeltje	  wordt	  aangetoetst	  door	  een	  in	  al	  zijn	  vingers	  wakkere	  speler.	  
Elsevier	  
	  
The	  most	  overwhelming	  success	  by	  a	  foreign	  ensemble	  was	  that	  of	  the	  BRISK	  Recorder	  Quartet	  from	  Amsterdam.	  
Hungarian	  Music	  Quarterly	  
	  
Hoog	  spelniveau	  met	  rapheid	  en	  verfijning.	  
De	  Volkskrant	  
	  
Brisk	  voelt	  zich	  in	  alles	  wat	  het	  speelt	  als	  de	  spreekwoordelijke	  vis	  in	  het	  water.	  
Tijdschrift	  Oude	  Muziek	  
	  
 
 
  


