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Marijke Groenendaal - sopraan
Jacob Engel - piano

Modest Moessorgski (1839 - 1881)

De Kinderkamer
* Met Nana
* In de hoek
* Met de pop
* Slapen gaan

Robert Schumann (1810 - 1856)

Gedichten over Koningin Maria Stuart
* Afscheid van Frankrijk
* Bij de geboorte van haar zoon
* Aan Koningin Elisabeth
* Afscheid van de wereld
* Gebed

Sergej Rachmaninov (1873 - 1943)

Selectie uit Op. 8
* De waterlelie
* Kind, je bent mooi als een bloem
* Soldatenvrouw
* Droom
PAUZE

Maurice Ravel (1875 - 1937)

Natuurverhalen
* De pauw
* De krekel
* De zwaan
* De ijsvogel
* De parelhoen

Charles Ives (1874 - 1954)

Selectie uit 114 Liederen
* Herinneringen
* Waar onze vaders van hielden
* De circusoptocht

Marijke Groenendaal heeft sinds haar 18e privé-zangles genoten. Sinds 2003 wordt zij gecoacht door
sopraan Marjan Kuiper.
Jacob Engel kreeg zijn eerste pianolessen van zijn grootvader, kreeg later les van Anneke Dekker, Kamylla
Bystrova en Kelvin Grout, en volgt nu regelmatig lessen bij de Engelse pianist David Willison.
Marijke en Jacob vormen al 10 jaar een liedduo, en hebben inmiddels een veelzijdig klassiek liedrepertoire,
waarmee zij regelmatig recitals verzorgen.
Zij hebben samen lessen gevolgd bij vele zangers en pianisten, onder meer Roger Vignoles, Malcolm
Martineau, Julius Drake, Rudolf Jansen, Margreet Honig en Olaf Bär. Ze zijn graag geziene deelnemers aan
cursussen in Engeland en Schotland, waar ze vaak worden geselecteerd voor de slotconcerten.
Bij hun programma's kiezen ze vaak voor een thema, zoals zee, nacht, vrouw en kind, of een recital met
Amerikaanse en Russische componisten. Ook kunnen zij een programma samenstellen voor bijvoorbeeld
een verjaardag of huwelijksjubileum, waarbij liederen worden uitgezocht die bij de gelegenheid passen.
Bij de concerten licht Marijke de liederen op poëtische wijze toe. Zo kunnen ook mensen die niet zo bekend
zijn met het klassieke lied zich laten meevoeren in de sfeer.
Marijke treedt ook op als soliste bij koorconcerten en in kleine ensembles, zowel in Nederland als Engeland,
en wordt ook regelmatig gevraagd voor het verzorgen van muzikale omlijsting bij huwelijks- of
afscheidsvieringen.
Jacob heeft zich toegelegd op liedbegeleiding en kamermuziek. Hij werkt hierbij samen met vele zangers en
instrumentalisten.
Enkele jaren geleden hebben Marijke en Jacob een CD opgenomen met een bloemlezing uit hun favoriete
stukken.
Zij treden regelmatig op voor Muziek in Huis, een stichting die professionele concerten verzorgt in
zorginstellingen.
Kijk op www.engelgroenendaal.nl voor programma's en details.

Op 20 mei 2016 geven Marijke en Jacob een recital in "'t Mosterdzaadje" in
Santpoort.
kijk ook op www.mosterdzaadje.nl

