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Lidy Blijdorp opent Cello 020 
samen met Ragazze Quartet  
Celliste start eigen concertserie in Amsterdam 
 

12/9/2017 | Celliste Lidy Blijdorp opent haar nieuwe concertserie Cello 020 op donderdag 
28 september in de Amstelkerk in Amsterdam samen met het Ragazze Quartet. Later dit 
seizoen volgen er nog eens vier concerten met onder meer cimbalist Vasile Nedea, de 
pianisten Julien Brocal en Tobias Borsboom en de acteurs Bram van der Vlugt en Rens 
van Hoogdalem. Elk concert vertelt een eigen verhaal over bijvoorbeeld literatuur of 
zigeneunermuziek. Lidy stelt zelf de programma’s samen en speelt alle concerten mee.  
 

Tijdens het eerste concert met het Ragazze Quartet worden alle mogelijke combinaties uit de 
kast gehaald, variërend van cello-solo en strijkkwartet tot strijkkwintet en celloconcert. In het 
Celloconcert in G van Boccherini ontpopt het Ragazze Quartet zich als een heus orkest. Verder 
staan op het programma de Prelude uit Cellosuite nr. 5 in c van Johann Sebastian Bach, ‘De 
Kogel’ van de relatief onbekende en verrassende George Onslow en ‘De Leeuwerik’ van 
Joseph Haydn. 
 

Het Ragazze Quartet heeft zich met spraakmakende programma’s ontwikkeld tot een van de 
meest frisse en toonaangevende ensembles in de klassieke muziek. Het kwartet zoekt grenzen 
op en gaat er bij voorkeur ook overheen. Met optredens die appelleren aan alle zintuigen slagen 
de vier vrouwen erin het publiek voor zich te winnen. Het Ragazze Quartet werkt vaak samen 
met kunstenaars uit de wereld van dans en theater.  
 

Over Lidy Blijdorp 
Lidy Blijdorp staat bekend als een celliste met een grote vertelkracht. Zij trad op tijdens de Cello 
Biënnale Amsterdam, het Grachtenfestival en het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht. 
Ook speelde ze concerten in België, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Japan en de Verenigde 
Staten. In 2015 gaf ze in Madrid een Beethoven-recital met niemand minder dan pianiste Maria 
João Pires. Als soliste speelde Lidy met orkesten als het Russische State Hermitage Orchestra, 
het Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Camerata Amsterdam en het Nederlands 
Blazers Ensemble. Afgelopen zomer speelde ze samen met het Stolz Quartet in de 
spraakmakende bubbelvoorstelling Loud Shadows op Oerol. Zaterdag 16 september soleert 
Lidy met het Orkest van de Achttiende Eeuw op festival Klassiek op het Amstelveld. 
 

Lidy Blijdorp en het Ragazze Quartet spelen De Kogel en de Leeuwerik  
Do 28 september 2017 | 20:15 uur  | Amstelkerk, Amstelveld 12, Amsterdam.  
Tickets & Info: www.cello020.nl. Ook kaartverkoop aan de zaal. 
 

 

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