Toelichting Programma
De Duitse componist Robert Schumann (1810-1856) is samen met Frans Schubert een van de
belangrijkste componisten van het Romantisch Lied. Schumann wist teksten van dichters zoals
Heinrich Heine en Adelbert von Chamisso uitstekend op muziek te zetten waarbij hij zowel de
zangstem als de piano een vertellende rol gaf.
Voor liedduo’s is het een prachtige uitdaging zich te wagen aan het mooie repertoire van Robert
Schumann. Het Duo for a While besloot zich komend jaar te verdiepen in de liedcyclus ‘Frauenliebe
und Leben’. Deze cyclus beschrijft de liefde van een vrouw voor haar man vanaf de eerste
ontmoeting tot zijn dood.
Ook het repertoire van Roberts vrouw, Clara Schumann-Wieck, die naast componist ook een zeer
goede concertpianiste was, mag natuurlijk niet ontbreken op het programma. Van haar brengt het
duo haar werk Op.13.

Biografie Duo for a While
Sinds september 2017 vormen Hanna de Bruin (1997) en Manon Berendschot (1997) het liedduo
‘Duo for a While’. Ze leerden elkaar kennen in de vooropleiding van het conservatorium in Tilburg
(tegenwoordig AMPA). Wat begon als gezellig samen spelen is uitgegroeid tot een ambitieus liedduo.
Zij hebben het tot hun missie gemaakt om het publiek ‘for a While’ een ontsnapping aan het drukke
dagelijks leven te bieden.
Het duo speelde al op veel verschillende podia en won in april 2021 de tweede prijs in de Fontys
Willem Twee Kamermuziekwedstrijd.
‘Duo for a While’ werkt graag samen met hedendaagse componisten. In 2019 schreef componiste
Eveline Vervliet speciaal voor het duo de mini opera ‘Jamie’s superquick (Vegan) Hummus’, waarbij
muziek en koken zich met elkaar vermengden. In 2021 werkten ze samen met Lucas Wiegerink aan
zijn ‘Pueritia et senectus secundum Stultitiam’.
Duo for a While werd gecoacht door o.a. Ruud Huijbregts en volgde masterclasses bij o.a. Margreet
Honig, Anne le Bozac en Rixt van der Kooij.
In 2021 scheidden hun wegen toen Hanna vertrok naar Glasgow voor de master aan het Royal
Conservatoire of Scotland en Manon naar België voor de master aan het Koninklijk Conservatorium
Brussel. Online hielden zij contact over de muziek. Bovendien werd er hard gerepeteerd wanneer ze
allebei in Nederland waren. Vandaag kunt u hier het resultaat van horen.

Programma
Clara Schumann, Sechs Lieder, Op.13
1. Ich stand in dunkeln Träumen
2. Sie liebten sich beide
3. Liebeszauber
4. Der Mond kommt still gegangen
5. Ich hab’ in deinem Auge
6. Die stille Lotosblume

Clara Schumann, Notturno, Op.6 No.2

Robert Schumann, Frauenliebe und Leben, Op.42
1. Seit ich ihn gesehen
2. Er, der Herrlichste von allen
3. Ich kann’s nicht fassen, nicht glauben
4. Du Ring an meinem Finger
5. Helft mir, ihr Schwestern
6. Süsser Freund, du blickest
7. An meinem Herzen, an meiner Brust
8. Nun hast du mir den ersten Schmerz getan

Robert Schumann, Widmung, Op.25 No.1

