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Cello Octet Amsterdam 
presenteert Arvo Pärt 
Nieuw album bekroning op jarenlange samenwerking  
 

20/9/2017 | “Ja, jullie zijn er klaar voor”, sprak Arvo Pärt in 2015, toen hij speciaal voor Cello 
Octet Amsterdam naar Nederland kwam. Alle muziek die hij de afgelopen negen jaar voor het 
ensemble bewerkte mocht op cd worden uitgebracht. Nu, twee jaar later, is het album gereed 
en presenteert Cello Octet Amsterdam zondagavond 15 oktober in de Waalse Kerk in 
Amsterdam de nieuwe cd Arvo Pärt. Vanaf januari volgt, in samenwerking met choreograaf 
Samir Calixto en Korzo producties, de tournee Summa, bestaande uit twintig 
dansvoorstellingen op de muziek van de cd.  
 

De samenwerking met Pärt begon in 2008 tijdens de Cello Biënnale. Sindsdien volgden er vele 
ontmoetingen, repetities en concerten. “Hij heeft ons belangrijke inzichten gegeven en ons geleerd dat 
luisteren belangrijker is dan spelen”, vertelt celliste Claire Bleumer. “Ook hebben we geleerd onze 
ego’s opzij te zetten. Dankzij Pärt zijn we als ensemble enorm gegroeid in ons samenspel. De focus 
ligt nu minder op het creëren en meer op het ‘laten gebeuren’. Pärt weet met zo weinig noten zoveel 
uit de drukken. De stiltes hebben misschien nog wel de meeste zeggingskracht.” 
 

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. Over Cello Octet 
Amsterdam zei hij na de eerste samenwerking: “Het octet is goud waard, ik heb dit ensemble tien jaar 
te laat ontdekt.” 
 

Cello Octet Amsterdam  
‘Eight top cellists … Total technical perfection, intensity and colourful interpretation’, schreef het 
gerenommeerde Britse tijdschrift The Strad over Cello Octet Amsterdam. Het octet heeft meer dan 
zeventig wereldpremières uitgevoerd, waarvan de meeste aan het octet zijn opgedragen, van 
componisten als Xenakis, Nobre, Donatoni, Denisov, Gubaidulina, Pärt, Berio, Loevendie, Riley, Kagel 
en Glass. Naast optredens in belangrijke Europese zalen heeft het ensemble concerten gegeven in de 
Verenigde Staten, Canada, Midden- en Zuid Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Het octet legt 
graag verbindingen, onder meer in succesvolle muziektheatervoorstellingen als Cellostorm en Een 
Pure Formaliteit. Ook speelde het cellistencollectief met Arianna Savall en Izaline Calisternssen en 
verzorgde het cross-over concerten met het Rembrandt Frerichs Trio en de Iraanse componist 
Hossein Alizadeh.  
 

Cello Octet Amsterdam presenteert cd Arvo Pärt 
Releaseconcert zondag 15 oktober 20:00 uur 
Waalse Kerk, Walenpleintje 159, Amsterdam 
Tickets & Info www.cellooctet.com 
 

De cd is vanaf 15 oktober verkrijgbaar via de website van het octet en na afloop van concerten. 
 

Tournee Summa, dansvoorstellingen op muziek van Arvo Pärt in samenwerking met Korzo 
producties. Première vrijdag 26 januari 2018, tournee januari t/m mei 2018. 
Tickets & Info www.korzo.nl 
 

 

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. 

 



 
 
Tracklist cd Arvo Pärt | Cello Octet Amsterdam 
  
01. Solfeggio         
02. Silouan’s Song        
03. Da pacem Domine       
04. Psalom         
05. Missa Brevis: Kyrie       
06. Missa Brevis: Sanctus       
07. Missa Brevis: Agnus Dei      
08. Summa         
09. O-Antiphonen: 1. O Weisheit      
10. O-Antiphonen: 2. O Adonai      
11. O-Antiphonen: 3. O Spross aus Isais Wurzel   
12. O-Antiphonen: 4. O Schlüssel Davids    
13. O-Antiphonen: 5. O Morgenstern     
14. O-Antiphonen: 6. O König aller Völker    
15. O-Antiphonen: 7. O Immanuel     
16. Pari Intervallo 


