
Benefietconcert voor Oekraïne
‘Muziek tegen de waanzin’

Susanne Niesporek (viool, violiste Concertgebouworkest ) speelt met vrienden
David Schlaffke ( orgel, organist Sloterkerk Amsterdam )
Mariya Semotyuk-Schlaffke ( fluit, fluitiste Concertgebouworkest ) en
Eric Jan Joosse ( orgel, organist Amstelkerk )

Op zaterdag 14 mei om 19.30 uur in de Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel. De 
opbrengst is geheel bestemd voor Giro 555 t.b.v. samenwerkende hulporganisaties: 
steun aan de Oekraïense vluchtelingen. U kunt bij de uitgang doneren. Eventueel 
kunt u overmaken:
IBAN: NL08 INGB 0000 0005 55
t.n.v. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag

Susanne Niesporek komt uit Duitsland en woont 30 jaar in Nederland, Sinds 
september 1994 is Susanne Niesporek verbonden aan het Concertgebouworkest als 
plaatsvervangend aanvoerder tweede violen. Zij is ook werkzaam in het Hospice 
van Ouderkerk als stervensbegeleidster. Susanne nam het initiatief voor dit 
Benefietconcert voor de vluchtelingen uit Oekraïne en bedacht ook het thema: 
‘Muziek tegen de waanzin’
David Schlaffke is ook in Duitsland geboren. Zijn repertoire bestaat uit werken uit 
bijna alle periodes, maar het zwaartepunt van zijn belangstelling ligt bij de Duitse 
Barok en de Duitse Romantiek evenals de Franse muziek uit de 19e en 20e eeuw. 
Naast orgel speelt David ook piano en klavecimbel in diverse kamermuziek-

ensembles, regelmatig met leden van het Koninklijk Concertgebouworkest.
Zijn vrouyw Mariya Semotyuk-Schlaffke is afkomstig uit Lviv in Oekraïne. Zij kreeg op vierjarige leeftijd haar eerste 
muzieklessen. Aan de conservatoria van Lviv en Leipzig studeerde ze fluit, improvisatie, muziekpedagogiek en 
moderne muziek. Zij kwam in 2007 bij het Concertgebouworkest in dienst als tweede
fluitiste.
En Eric Jan Joosse, wie kent hem niet in onze Amstelkerk? Hij is onze enthousiaste dirigent,
organist, pianist, cantor en componist. Als organist, pianist en klavecinist werkt hij samen
met diverse ensembles en koren. Eric Jan Joosse werkt als dirigent en als instrumentalist
mee aan diverse radio- en tv-programma’s.

Het programma ziet er als volgt uit:

1. Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Praeludium et Fuga in c, BWV 546

2. Sigfried Karg-Elert (1877-1933)
Sonata Appassionata voor fluit solo, op. 140

3. Franz Benda (1709-1786)
Sonata IV voor viool en basso continuo, L3.121
Larghetto
Vivace
Tempo di Menuet

4. Johann Gottlieb Graun (1703-1771) of Carl Heinrich Graun (1704-1759)
Sonate in D gr.t. voor fluit en basso continuo
Adagio



Allegro
Un poco cantabile

5. Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Triosonate in F, TWV 42:F8
Andante
Allegro
Largo
Allegro

Samen met Susanne speelt Eric Jan Joosse aan het einde van het programma 
6. Bach 

sonate BWV 1017 voor  viool en kistorgel
Siciliano. Largo
Allegro
Adagio
Allegro


