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!  

Donderdag 22 augustus vindt in de Ledevaertkerk  een concert in de serie 
zomerconcerten plaats.  
Uitgevoerd wordt   ‘Die schöne Müllerin’ van Franz Schubert,  
Door Jos van Baarle-Overdevest, bas-bariton, en Karin Kuijper, piano. 

“Die Schöne Müllerin” is de beroemde liederencyclus van Franz Schubert. 
Hij baseerde de cyclus op 20 gedichten van Wilhelm Müller, uit diens in 
1821 verschenen “77 nachgelassenen Gedichten aus den Papieren eines 
reisenden Waldhornisten”. 



De inhoud is typisch romantisch: een jonge molenaarsknecht is op 
Wanderschaft, de reis die jonge gezellen maakten om ervaring op te doen en 
om werk te vinden. 
Schubert schreef dit Opus 25 D795 in 1823. 

Karin Kuijper 
Karin Kuijper studeerde hoofdvak piano aan het Gronings Conservatorium 
bij Akke Ferguson-Walma van der Molen en voltooide haar pianostudie bij 
Sumiko Nagaoka aan het Conservatorium in Utrecht. 
Naast het lesgeven begeleidt zij vooral graag en vaak koren en zangers. Van 
2011 – 2014 maakte zij deel uit van de theaterproductie 'Kom vanavond met 
verhalen' van theatergroep De Kern. Verder voert zij regelmatig, samen met 
dominee Carel ter Linden, 'Die sieben letzte Worte unseres Erlösers' van 
Haydn uit, een combinatie van woord en muziek. Verder werkt ze als 
pianiste mee aan de theaterlezing 'Madame Manet' met Ton van Kempen en 
Nicoline van de Beek. Sinds 2009 vormt Karin Kuijper met Janine de Leeuw 
een pianoduo. Met veel passie en plezier werken ze aan een mooi repertoire 
en verzorgen ze concerten als duo 'Kuijper de Leeuw'. 

Jos van Baarle-Overdevest 
De liefde voor de zang is bij Jos van Baarle-Overdevest begonnen  toen hij  
als jongens sopraan zong  bij het Sacramentskoor Breda onder leiding van 
Walther Cantrijn en later van Henri de Grauw . Hoogtepunten waren 
jaarlijks meerdere uitvoeringen van de Matthäus passion. Daarnaast heeft 
hij diverse buitenlandse reizen onder leiding van Ton Koopman gemaakt, 
onder andere naar Cremona. Ook heeft hij meegewerkt aan  uitvoeringen 
van de achtste symfonie van Mahler onder leiding van Ricardo Chailly.  
Na de stembreuk is hij zanglessen bij Jan Heije gaan volgen. Die hebben 
geleid tot diverse solo uitvoeringen zoals liederen concerten, het te Deum 
van Dvorâk, de Paukenmesse van Haydn, de kleine rollen in de Matthäus 
passion van Johann Valentin Meder en de solopartijen in het requiem van 
Fauré.  

22 augustus 2019, 20:00 uur 
Ledevaertkerk 
Dorpsstraat 1 
Chaam 
De toegang is vrij, er is een collecte na afloop.


