
 
Duo Mader/Papandreopoulos 
presenteert Lilith & Lulu 
Femmes Fatales inspiratiebron voor debuutalbum  
 
22/1/2019 | Vrijdag 22 februari 2019 verschijnt de cd Lilith & Lulu van het Nederlandse 
saxofoon-pianoduo Mader/Papandreopoulos. De stukken op dit debuutalbum vormen 
één verhaal en zijn een dubbelportret van de femmes fatales Lilith en Lulu. De cd bevat 
muziek van William Bolcom, Alban Berg en Nadir Vassena. De jonge Nederlandse 
componist Sam David Wamper schreef speciaal voor dit album Portrait of Lilith, een 
huiveringwekkend machtsspel tussen saxofoon en piano. 
 
Lilith is in de Joodse mythologie de eerste vrouw van Adam, die weigerde zich onderdanig aan 
haar man op te stellen. Adam hertrouwde met de volgzamere Eva, Lilith leidde een bandeloos 
leven en bleef alleen. De moderne interpretatie van Lilith is Lulu en haar kennen we uit de 
gelijknamige, meeslepende opera van Alban Berg. Wie deze beeldschone danseres ziet is 
verkocht maar wie met haar trouwt is ten dode opgeschreven. 
 
“De saxofoon en de piano zijn binnen het duo gelijkwaardige instrumenten die ook bijvoorbeeld 
beiden solopartijen voor hun rekening nemen”, zegt saxofonist Andreas Mader. “We zijn aan 
elkaar gewaagd en schrikken er niet voor terug om onze instrumenten tot het uiterste te drijven. 
In Lilith van William Bolcom bijvoorbeeld klinkt de sax als een verleidelijke vrouw maar ook als 
een grommend wild dier en een krijsend monster.” Bolcom schreef dit werk voor saxofoon en 
piano. De componist is onder de indruk van de uitvoering door het duo: “I’ve been sent the 
recording of a poetic and finely detailed performance of Lilith by Duo Mader/Papandreopoulos 
and I am quite impressed with its depth of focus, rare in the many ones I’ve heard over the 
years. Bravi!” 
 
Kijken 
“Het repertoire op de cd is veelal duister en beeldend en refereert veel meer aan de 
tegenwoordige tijd dan de bekende werken van Bach en Mozart, hoe geweldig deze 
componisten ook zijn. Sommige stukken op ons album kunnen eigenlijk het daglicht niet 
verdragen. Op één of andere manier is het ook muziek om naar te kijken, niet alleen om naar te 
luisteren.'Laat je fantasie de vrije loop en magic happens.” 
 
Over Duo Mader/Papandreopoulos 
Duo Mader/Papandreopoulos bestaat uit de Oostenrijkse saxofonist Andreas Mader en de 
Griekse pianist Christos Papandreopoulos. Beide wonen al jaren in Nederland. In 2016 zijn ze 
samen van start gegaan. Sindsdien speelden ze onder meer op Festival Jong Talent 
Schiermonnikoog, het Zwitserse festival KlangBasel en op het Birmingham International Piano 
Chamber Music Festival. Voor hun Lilith & Lulu-concertprogramma ontvingen zij de 
Oorkaanprijs, wat het duo een optreden op het Grachtenfestival opleverde. Dit jaar maken zij 
hun opwachting op Wonderfeel en het Oranjewoud Festival. Duo Mader/Papandreopoulos is 
gekozen als één van de vier finalisten voor de Dutch Classical Talent Tour 2019/2020. 



 
 
 
 
Andreas Mader behaalde zijn bachelor cum laude aan het Conservatorium van Amsterdam bij 
Arno Bornkamp. Als solist trad hij op met onder meer de Düsseldorfer Symphoniker, het Kraków 
Philharmonic Orchestra en de Philharmonie Südwestfalen.  
 
Christos Papandreopoulos studeerde bij Ralph van Raat aan het Conservatorium van 
Amsterdam en aansluitend bij Pierre-Laurent Aimard aan de Hochschule für Musik und Tanz in 
Keulen. Hij nam deel aan en speelde tijdens de masterclasses op het Britten-Pears Young Artist 
Programme van het Aldeburgh Music Festival. 
 
Tracks & Info: http://www.7mntn.com/duo-m-p-lilith-lulu-press-info/ 
Bekijk ook de videotrailer: https://www.youtube.com/watch?v=1-_nQZpnTuo&feature=youtu.be 
 
Duo Mader/Papandreopoulos | Lilith & Lulu 
De cd wordt uitgebracht bij 7 Mountain Records en is vanaf vrijdag 22 februari 2019 
verkrijgbaar bij de cd-speciaalzaak en Bol.com. Kijk ook op www.7mntn.com.  
 
Op maandag 4 maart 2019 om 20.00 uur presenteert Duo Mader/Papandreopoulos het 
album tijdens een releaseconcert in de Amstelkerk in Amsterdam. Pianist Ralph van Raat 
krijgt het eerste exemplaar uitgereikt. Kijk voor meer informatie vanaf 1 februari op 
www.duomaderpapan.com 
 
 

 

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