
Cellist lanceert nieuw album met reeks winkelconcerten 

Joachim Eijlander met Cellosuites 
van Bach het land in 
 

26/11/2015 | Cellist Joachim Eijlander komt naar je toe deze winter. Hij heeft de Cellosuites van 

Bach opgenomen en presenteert de cd in de kerstvakantie met een concerttour langs cd-winkels 

door heel Nederland. Van Goes tot Groningen en van Middelburg tot Amsterdam. “Ik hoop mijn 

publiek te bereiken maar ook de nietsvermoedende shoppers die zich met hun tassen vol cadeaus 

en boodschappen een weg door de stad banen.” De cd wordt uitgebracht door Navis Classics en 

is vanaf vrijdag 18 december 2015 overal verkrijgbaar. 
 

“De drukte in de binnensteden vormt een enorm contrast met de verstilde Cellosuites”, vervolgt Joachim 

Eijlander. “Ik hoop de mensen te kunnen raken. Al is het maar kort. Even de tijd stilzetten. Even het luikje 

van de verbeelding openen. Bach zelf leefde trouwens ook een hectisch leven. Zijn zoon Carl Philipp 

schreef dat het bij hen thuis een duiventil leek, een komen en gaan van talloze mensen. Te midden van 

die hectiek schreef Bach zijn suites. En te midden van diezelfde hectiek ga ik ze spelen.” 
 

De weg kwijt 

De cd bevat de tweede, vijfde en zesde cellosuite. Eerder dit jaar verscheen zijn album met de andere 

drie suites. “In een onstuimig muzikantenbestaan zijn de cellosuites van Bach voor mij altijd een rustpunt 

geweest”, zegt Joachim. “Als ik de weg wel eens dreig kwijt te raken sluit ik me op en ga ik de suites 

spelen. Dan wordt het weer helder en rustig in mijn hoofd. Ze zijn tijdloos en geven houvast. Op m’n 

tiende waagde ik me er voor het eerst aan. Vanwege deze suites ben ik ooit cellist geworden. Nu, jaren 

later, vormen de cd’s een ijkpunt in mijn loopbaan. Waar sta ik eigenlijk als musicus? En als mens? Daar 

kom je achter als je de cellosuites opneemt.”  
 

Joachim Eijlander was vijftien jaar de frontman van het Rubens Quartet. Ook speelde hij samen met 

gerenommeerde namen als Karl Leister, Lisa Larsson en het Borodin Quartet. Als gastdocent en 

kamermuziekcoach is hij verbonden aan vooraanstaande conservatoria en festivals in Europa en de 

Verenigde Staten. Kijk ook op www.joachimeijlander.com. 
 

WINKELCONCERTTOURNEE JOACHIM EIJLANDER 
 

Di 22 dec  GOES, De Koperen Tuin 

Di 22 dec  MIDDELBURG, De Drukkery 

Wo 23 dec  AMSTERDAM, Broekmans & Van Poppel (in Concertgebouwcafé) 

Wo 23 dec  AMSTELVEEN, Venstra 

Di 29 dec  HEERENVEEN, Binnert Overdiep 

Di 29 dec  DRACHTEN, Van der Velde 

Di 29 dec  GRONINGEN, Van der Velde 
 

Toegang vrij, reserveren niet nodig. Lees vanaf medio december meer over de concerten op 

www.navisclassics.com/events 
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Kloosterboer van De 

Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 90, email johan@nieuwsmakelaar.nl.  

 


