
Eindhoven in het teken van Russische muziek 
 

Op zaterdag 27 oktober is er in de Emmaüskerk in Eindhoven om 16.00 uur een vertelconcert met delen uit 

Sonata for Cello and Piano van Sjostakovitsj, over de tijdgeest waarin Sjostakovitsj leefde. Een mooie 

aanvulling en opmaat voor het avondconcert door philharmonie zuidnederland in Muziekgebouw 

Eindhoven. 

 

Concert Emmaüskerk 
 

Het programma van het Emmaüsconcert speelt zich af rond het leven van de 

componist Sjostakovitsj. Verteller Rens van Hoogdalem zal teksten vertolken uit 

de biografische roman Het tumult van de tijd van Julian Barnes. ‘Je bent een 

kunstenaar en hebt de gave om te componeren. Je bruist van ideeën en hebt een 

enorme scheppingsdrang. Echter, je woont in een land waar componisten geacht 

worden het volk te voorzien van vaderlandslievende muziek. Dat is de maatstaf. 

En voldoe je daar niet aan, dan is je leven niet veilig.’ Dit overkwam Sjostakovitsj 

in het Rusland van Stalin. Veel van zijn naasten en bekenden zijn door dat regime 

omgebracht. Hijzelf leefde in voortdurende angst. Het wonderlijke is dat alle 

vernederingen en tegenwerking hem niet konden tegenhouden in zijn scheppingsdrang.  

Zijn werken zijn boeiend. Hij heeft een weergaloos oeuvre nagelaten. De teksten uit de biografische roman worden 

afgewisseld met het prachtige spel van celliste Lidy Blijdorp. Zij wordt daarbij begeleid door Tobias Borsboom 

op de vleugel. Zij zullen naast werken van Sjostakovitsj ook werken spelen van Stravinski en Tsjajkovski.  

 

De organisatie van het Emmaüsconcert is bijzonder vereerd dat Lidy Blijdorp komt optreden: “Zij is afgestudeerd 

aan het Conservatorium in Parijs met de hoogste onderscheiding en heeft diverse prijzen gewonnen. Ze wordt 

geprezen om haar ‘adembenemende muzikaliteit en vertelkracht’. Ook Tobias Borsboom heeft diverse prijzen op 

zijn naam staan. Dit mag je niet missen!” 

 

Informatie: 

Zaterdag 27 oktober van 16:00 – 17:00 uur 

Emmaüskerk, Jan van der Wegestraat 2 in Eindhoven 

 

Een Vertelconcert met 

Lidy Blijdorp – cello 

Tobias Borsboom – piano 

Rens van Hoogdalem – verteller 

 

Inloop met koffie en thee vanaf 15:30 

Na afloop ontmoeting met een drankje 

De toegang is gratis; er is een deurcollecte 

 

https://www.emmauskerkeindhoven.nl/activiteiten/emmauesconcerten.html#c249 

www.lidyblijdorp.nl 

www.tobiasborsboom.com  
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