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Arvo Pärt komt naar Nederland 
Componist met Cello8ctet Amsterdam in Westerkerk 
 
 

6/11/2015 - Componist Arvo Pärt is vrijdag 11 december aanwezig bij het optreden van 
Cello8ctet Amsterdam in de Westerkerk in Amsterdam. Voorafgaand repeteert hij met 
het octet. Het is zijn eerste bezoek aan Nederland in het jaar waarin zijn tachtigste 
verjaardag op talrijke plekken wordt gevierd. Cello8ctet Amsterdam speelt vanaf 
zondag 29 november een vijftal concerten in Amsterdam, Arnhem, Leiden, 
Bloemendaal en Zutphen. Titel van het programma is Arvo Pärt 80 jaar. De concerten 
vormen een stijlvolle afsluiting van het jubileumjaar.  
 

“Onze samenwerking met Arvo Pärt begon in 2008 tijdens de Cello Biënnale”, vertelt celliste 
Claire Bleumer. “Sindsdien volgden er vele ontmoetingen, repetities en concerten. Hij heeft 
zelfs een aantal van zijn composities speciaal voor ons bewerkt. Zijn muziek is magisch. Hij 
weet met zo weinig noten zoveel uit de drukken. De stiltes hebben misschien nog wel de 
meeste zeggingskracht. Hij is een man van weinig tot geen woorden. Een blik in zijn ogen of 
een manier van bewegen vertelt ons wat hij bedoelt.” 
 

De in Estland geboren en in Berlijn woonachtige Arvo Pärt is één van de meest geliefde 
componisten van deze tijd. Concerten met zijn muziek zijn steevast uitverkocht. Cd’s gaan in 
grote aantallen over de toonbank. In talrijke speelfilms en documentaires klinken zijn 
composities. Met zeven werken was hij dit jaar ruim vertegenwoordigd in de NPO Radio 4 
Hart & Ziel Lijst. OverCello8ctet Amsterdam zei hij na de eerste samenwerking: “Het octet is 
goud waard, ik heb dit ensemble tien jaar te laat ontdekt.” 
 

Cello8ctet Amsterdam  
‘Eight top cellists … Total technical perfection, intensity and colourful interpretation’, schreef 
het gerenommeerde Britse tijdschrift The Strad over Cello8ctet Amsterdam. Sinds de 
oprichting in 1989 heeft het cellocollectief meer dan zeventig wereldpremières uitgevoerd. 
Daarnaast bevat de bibliotheek tientallen bewerkingen van bestaande stukken. Cello8ctet 
Amsterdam begeeft zich ook graag in buiten de klassieke concertzalen. Zo traden ze op met 
Hadewych Minis en Bløf en spelen ze volgend jaar op Oerol een eigen muziektheater-
voorstelling in een regie van Dagmar Slagmolen. 
 

CELLO8CTET AMSTERDAM - Arvo Pärt 80 jaar 
 

ZO 29 NOV Zutphen, Broederenkerk 
DI 8 DEC Arnhem, Musis Sacrum 
VR 11 DEC Amsterdam, Westerkerk 
ZA 12 DEC Leiden, Stadsgehoorzaal 
ZO 13 DEC Bloemendaal, Muzenforum 
 

Tickets & Info: www.cello8ctet.com 
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of het aanvragen van een interview kunt u 
contact opnemen met Johan Kloosterboer: tel. 06-52 626 907, email 
johan@nieuwsmakelaar.nl. 

 


