
Klassiek op Texel 2021 | 2022 
 
Hoornder kerk 
Den Hoorn (Texel) 
17 oktober 2021 
14.30 uur 
 
Programma: 
Ingeborg Bröcheler, alt 
Mirsa Adami, piano 
 
Christoph Willibald Gluck uit Paride ed Elena; ‘O del mio dolce ardor’ 
(1714-1787) 

uit Orfeo ed Euridice; ‘Chiamo il mio ben cosi’ 
 

uit Orfeo ed Euridice; ‘Deh, placatevi con me’ 
 

uit Orfeo ed Euridice; ‘Che farò senza Euridice’ 
 
Gioacchino Rossini uit Tancredi; ‘Oh patria!...Di tanti palpiti’ 
(1792-1868) 

uit Tancredi; ‘Dove son io / Ah!, Che scordar non so’ 
 
Alexander Zemlinsky Albumblatt voor piano solo 
(1871-1942) Skizze voor piano solo 
 
Gustav Mahler Rückert-Lieder, opus 44 
(1860-1911) ‘Ich atmet’ einen linden Duft’ 

‘Liebst du um Schönheit’ 
‘Blicke mir nicht in die Lieder!’ 
‘Ich bin der Welt abhanden gekommen’ 
‘Um Mitternacht’ 

 
Benjamin Britten A Charm of Lullabies, opus 41 
(1913-1976) ‘A Cradle Song’ 

‘The Highland Balou’ 
‘Sephestia’s Lullaby’ 
‘A Charm’ 
‘The Nurse’s Song’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Nederlandse alt Ingeborg Bröcheler is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit als            
bestuurskundige en criminoloog, en was verbonden aan de Amsterdamse Toneelschool,          
voordat ze zich toelegde op klassieke zang. Ze studeerde bij Paula de Wit. Op dit moment                
werkt ze met Elène Golgevit in Parijs. 
Recentelijk vertolkte Ingeborg de rol van ‘Présidente de Tourvel’ in de door Opera2day             
samengestelde Vivaldi opera ‘Les Liaisons Dangereuses’, stond ze in de startblokken om de             
rol van ‘Vicomte de Valmont’ op de planken te brengen in de Zwitserse re-take van diezelfde                
Vivaldi productie (o.a. de operahuizen in Biel en Solothurn; echter alle voorstellingen werden             
geannuleerd vanwege corona-maatregelen) en coverde ze de titelrol in Händel’s ‘Giulio           
Cesare’ bij Opera North (Verenigd Koninkrijk). Eerder zong ze o.l.v. Reinbert de Leeuw in              
regie van Pierre Audi de wereldpremière van Andriessen’s ‘Theatre of the World’            
(co-productie De Nederlandse Opera en Los Angeles Philharmonic, Verenigde Staten van           
Amerika), alt solo in ‘Before: Present’, een samenwerkingsproductie tussen Amsterdam          
Dance Event en Dutch National Opera, en was ze in het kader van talentontwikkeling bij               
DNO talentcover voor ‘Polinesso’ in ‘Ariodante’ (DNO, Concerto Köln o.l.v. Andrea           
Marcon). Onder leiding van Kenneth Montgomery vertolkte ze ‘Bradamante’ in Händel’s           
‘Alcina’ (productie De Nederlandse Opera Academie). 
Als concertsoliste is Ingeborg veelvuldig te horen, in binnen- en buitenland. Zo zong ze onder               
andere in alle grote vocale concertwerken van Bach, Händel, Vivaldi, alsmede Mozart,            
Brahms, Duruflé, Dvorák. In regie van Klaus Bertisch, zong Ingeborg ‘Sechs Monologe aus             
Jedermann’ van Frank Martin. Ze was te horen in Château de Versailles (Versailles,             
Frankrijk), BOZAR (Brussel, België), Het Concertgebouw (Amsterdam), Walt Disney         
Concert Hall (Los Angeles) en werkte herhaaldelijk met orkesten als de Nederlandse            
Bachvereniging, het Residentie Orkest, Los Angeles Philharmonic, en ASKO|Schönberg. In          
2021 maakt ze haar debuut bij het Orchestre National de Lille (Frankrijk) o.l.v. Jan Willem de                
Vriend. 
 
De pianiste Mirsa Adami begon haar pianostudies in Tirana bij Elsa Veizi en Takuina 
Adami. Op jonge leeftijd speelde ze daar met verschillende orkesten en gaf vele recitals in het 
land. In 1991 kwam ze naar Nederland om haar studie te vervolgen, eerst bij Jan Huizing in 
Groningen en later bij Jan Wijn aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Ze 
behaalde in 2000 met lof het diploma als uitvoerend musicus en is sindsdien verbonden als 
repetitor bij De Nieuwe Opera Academie te Amsterdam. Ze heeft meerdere malen op het 
Prinsengrachtfestival opgetreden alsmede concerten gegeven in Nederland en andere landen 
zoals Italië, Frankrijk, Duitsland, Estland en Japan. In 2004 maakte ze haar debuut in de Grote 
Zaal van Het Concertgebouw met het derde pianoconcert van Prokofjev met het VU orkest 
o.l.v. Daan Admiraal. Ze speelde met het Kennermer Jeugdorkest o.l.v. Mathijs Broers het 
tweede pianoconcert van Rachmaninoff in het Concertgebouw in Haarlem. Met hetzelfde 
pianoconcert soleerde ze in haar geboortestad Tirana met het Albanees Omroeporkest onder 
leiding van de Russische dirigent Leonid Nikolayev. In het seizoen 2008 | 2009 speelde ze de 
pianoconcerten van Mozart, Brahms, Beethoven en Von Weber. 
 


