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Lidy Blijdorp presenteert debuutalbum 
Journeyers in De Duif in Amsterdam 
 
10/9/2020 | Celliste Lidy Blijdorp presenteert woensdagavond 23 september 2020 op 
feestelijke wijze haar debuutalbum Journeyers. De releaseconcerten beginnen om 18.00 
uur en 21.00 uur en vinden plaats in De Duif in Amsterdam. De cd verscheen al in april 
maar vanwege het rondtrekkende virus heeft de presentatie even op zich laten wachten. 
Samen met Rosanne Philippens, die ook aan de cd heeft meegewerkt, speelt Lidy een 
programma met werken van Bach, Schumann en Enescu. Van het nieuwe album klinken 
er stukken van Ravel en Kodály. 
 
Journeyers is door de pers de hemel in geprezen. De Volkskrant kopte: ‘Speel het debuutalbum 
van Lidy Blijdorp af en sta perplex.' Het NRC schreef: ‘Journeyers neemt je mee naar een 
kleurrijke droomwereld.’ Het Parool: 'In de Habanera zoekt Blijdorp de uiterste grenzen op van 
muzikale opwinding.' BBC Magazine sprak van ‘Commendable virtuosity in the solo pieces.’ 
NPO Radio 4 bombardeerde Journeyers tot ‘Cd van de week’. 
 
Over de cd 
De Sonate op. 8 voor cello solo van de Hongaarse componist Zoltán Kodály mocht van Lidy 
Blijdorp absoluut niet ontbreken op het album. Van Maurice Ravel speelt ze op de cd, samen 
met Rosanne Philippens, de Sonate voor viool en cello en met pianist Julien Brocal nam zij 
Lever du jour uit Daphnis en Chloé en Habanera en Malaguena uit Rhapsodie Espagnole op, 
orkestwerken van Ravel die zij zelf arrangeerde voor cello en piano. “Zolang als ik cello speel, 
ben ik verliefd op de muziek van Ravel. Enerzijds componeert hij met een diep gevoel voor 
structuur, anderzijds roept hij een fantasiewereld op. Toen ik Lever de Jour voor het eerst 
hoorde, vergat ik alles om me heen. Ravel schetst een ultieme sprookjeswereld, het is alsof je 
in een overweldigende droom terechtkomt.” 
 
Lidy Blijdorp | Releaseconcerten cd Journeyers | Met medewerking van Rosanne 
Philippens  
Woensdag 23 september 2020 | 18.00 uur en 21.00 uur 
De Duif, Prinsengracht 756, Amsterdam 
Tickets & Info: www.lidyblijdorp.nl 
 

 
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.  

 


