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Caribische muziek in Maastricht
Op palmzondag is in de Spiegelzaal
van de Bonbonnière in Maastricht
door de Palm Music Foundation een
concert georganiseerd waarbij pianist Marcel Worms composities
speelde van Ignacio Cervantes
(Cuba), Teresa Carreño (Venezuela),
Francisco Mignone (Brazilië), Padu
Lampe (Aruba) en van Curaçao van
de componisten Joseph Sickman
Corsen, Wim Statius Muller, Miguel
Senior en leden van de muzikale
Palm-dynastie: Jan Gerard Palm,
Rudolf Palm, Jacobo Palm, Albert
Palm en Edgar Palm.

Door Joop Halman
ijzonder aan het concert
was dat het werk van
Miguel Eusebio Senior
zijn première beleefde in
Nederland. Senior (geboren in
1877) is een van de beste pianisten die Curaçao heeft voortgebracht. Na een conservatoriumopleiding in het buitenland,
gaf hij een groot aantal recitals
op diverse concertpodia in Latijns-Amerika en ook in Parijs.
Op zijn repertoire stonden
werken van onder anderen
Schumann, Liszt, Chopin,
Rachmaninoff, Debussy, Moskowski en ook Cervantes. Hij
onderscheidde zich echter ook

B

Lezing over
het ritme van
de Cariben
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Nationaal Archeologisch en Antropologisch
Museum (NAAM) organiseert
een lezing en workshop over ritme in de muziek, ritme in het
praten en ritme in de tambú. De
lezing wordt gegeven door de
percussionisten Richard Doest
en Ali Inecia. ,,Mensen hebben
een hartritme, een loopritme en
ook een muziekritme, kortom
ons leven is gevuld met ritme.
Het Caribisch gebied, en dus
ook Curaçao, heeft een eigen ritme. Een van de belangrijkste ritme-instrumenten in het Caribisch gebied is de tambú (trom).
De tambú wordt gebruikt bij
folklore, maar ook in de moderne muziek en bij religieuze ceremonies. Op Curaçao wordt het
instrument gebruikt voor de
tambú-muziek, de tumba en bij
het oogstfeest Seú”, zo wordt
door de organisatie nader uitgelegd.
De tambú’s in het Caribisch
gebied vertellen de geschiedenis
van de volkeren en hun Afrikaanse, indiaanse en ook Europese of Aziatische afkomst.
De lezing en workshop worden morgenavond gehouden
vanaf 19.00 uur bij NAAM. Entree is 5 gulden.

Een impressie van de prachtige Spiegelzaal.
als componist. Een muziekbundel, ‘Bouquet de Armonios’,
met achttien van zijn bijzonder
knap geschreven composities,
werd uitgegeven bij de firma G.
Mergault et Cie te Parijs.
Worms speelde drie composities uit deze muziekbundel: de
danza ‘Un Suspiro’ en de wal-

sen ‘Souvenir’ en ‘Bambám
Curiel’. Miguel Senior vestigde
zich met zijn broer Alfredo in
de Dominicaanse Republiek.
Hij moest daar zien rond te
komen van een karig bestaan
als muziekdocent. Uiteindelijk
werd hij, geveld door zorgen,
opgenomen in een psychiatri-
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sche inrichting en is daar overleden. Er zijn tegenwoordig
maar enkelen op Curaçao die
ooit gehoord hebben van deze
talentvolle Curaçaose pianist en
componist. En ook zijn werk is
helaas totaal onbekend op Curaçao. Dat hier gauw verandering
in mag komen.
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Kondigt hierbij zijn gewijzigde openingstijden aan, in verband met het

Paasweekeinde 2016
Donderdag
Vrijdag
goede vrijdag
Zaterdag
Zondag
1ste Paasdag
Maandag
2de Paasdag

Donderdag
Vrijdag
goede vrijdag
Zaterdag
Zondag
1ste Paasdag
Maandag
2de Paasdag

24 maart
25 maart

7:30 a.m. – 8:00 p.m.
Gesloten

26 maart
27 maart

7:30 a.m. – 8:00 p.m.
7:30 a.m. – 5:00 p.m.

28 maart

7:30 a.m. – 5:00 p.m.

24 maart
25 maart

8:00 a.m. – 7:30 p.m.
Gesloten

26 maart
27 maart

8:00 a.m. – 8:00 p.m.
8:00 a.m. – 5:00 p.m.

28 maart

8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Staf en personeel van Centrum Supermarket
wenst de gehele bevolking van Curaçao

Een zalig Paasfeest

