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Brochure Harpduo Esther Kooi & Marianne Smit
Who are we?
Harpists Esther Kooi and Marianne Smit both studied at the Conservatory of Amsterdam as students of
Erika Waardenburg. In 2005, The world renowned German composer Karlheinz Stockhausen wrote a
composition for them. The World Premiere of this piece ‘Freude’ took place on June 7th 2006 in the
Duomo of Milan. The cd of Freude was recorded in August of 2006. On April 21st 2007, they
performed the piece during the ‘Zaterdagmatinee’ in the big hall of the Concertgebouw in Amsterdam.
They both graduated ‘cum laude’ at the Conservatory of Amsterdam in June 2007.
Programs
On the one hand, the harpduo offers a varied program with well-known and less-known pieces from
different styles and periods, being accompanied with lively background information on both the
composers and the harp as an instrument. From classical to modern, from Southern-American to the
blues, this program has been selling out concerts for years.
On the other hand, the cooperation between the harpists and the composer Karlheinz Stockhausen
has generated a unique program consisting of the work ‘Freude für zwei Harfen’, that Stockhausen
has written for the harpists, and a new arrangement for ‘Tierkreis’, originally written for musicboxes
and inspired by the zodiac signs.
Contact
For more information or bookings, please contact Marianne through www.mariannesmit.com and refer
to Harpists Esther Kooi & Marianne Smit.

Brochure Harpduo Esther Kooi & Marianne Smit
Wie zijn wij?
Harpisten Esther Kooi en Marianne Smit spelen al lange tijd harp en studeerden beiden aan het
Conservatorium van Amsterdam bij Erika Waardenburg. In 2005 heeft de Duitse componist Karlheinz
Stockhausen, een van de bekendste hedendaagse componisten, een compositie voor hen geschreven.
De wereldpremière van dit werk ‘Freude’ vond 7 juni 2006 plaats in de dom van Milaan. In augustus
2006 vond in Keulen de cd opname van Freude plaats. Op 21 april 2007 hebben zij dit werk tijdens de
ZaterdagMatinee ten gehore gebracht in de grote zaal van het Concertgebouw te Amsterdam. In juni
2007 studeerden zij beiden ‘cum laude’ af aan het Conservatorium van Amsterdam.
Programma’s
Enerzijds biedt het harpduo een gevariëerd programma met bekende en minder bekende werken uit
verschillende stijlperiodes. Het duo geeft hierbij een tot de verbeelding sprekende tekst en uitleg,
zowel met betrekking tot de componisten als het instrument, de harp. Van klassiek tot modern, van
Zuid-Amerikaans tot de blues, dit programma trekt al jaren volle zalen.
Anderzijds hebben de harpisten door de samenwerking met componist Karlheinz Stockhausen een
uniek avondvullend programma kunnen samenstellen bestaande uit het werk ‘Freude für zwei Harfen’
dat Stockhausen voor de harpisten geschreven heeft en een nieuwe bewerking van ‘Tierkreis’,
oorspronkelijk geschreven voor speeldoosjes en geïnspireerd door de sterrenbeelden.
Contact
Voor meer informatie of boekingen, contact Marianne via www.mariannesmit.com en refereer aan
Harpisten Esther Kooi & Marianne Smit.

This article was downloaded from www.mariannesmit.com, website of Dutch harpist Marianne Smit

