
Zomers tuinconcert 
Het duo Antiqua Echo, Tullia Melandri (piano) en Evan Buttar (cello)  
speelt ‘Musica Sconfinata’. 
Zaterdag 24 juli, 19:30 uur, Pastorietuin St. Lambertuskerk in Gemonde 
Entree: € 9,-- 
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Het duo ‘Antiqua Echo’ wordt gevormd door Evan Buttar uit Canada, cellist en gambist op authentieke 
instrumenten, en Tullia Melandri, uit Italië, speelt zowel op fortepiano als op moderne vleugels. Zij 
spelen al samen al sinds 2014, toen Evan naar Nederland verhuisde. Eerst in een groter 
kamermuziekensemble, later als duo. Ze spelen graag muziek uit de late klassieke en romantische 
periode en hebben veel aandacht voor uitvoeringspraktijken van die tijd. Naast het gebruik van de 
historische instrumenten gaat het dan vooral ook over de rubato, vibrato, portamento, enz. 
Het duo heeft een Balkonscène-subsidie ontvangen van het Fonds Podiumkunsten voor een kleine serie 
tuinconcerten deze zomer. Ze zien er erg naar uit om het levendige en vreugdevolle werk van deze 
componisten in de open lucht en dicht bij de natuur te presenteren. Want de componisten waren 
allemaal diep geïnspireerd door de natuur. Dat gevoel, omringd te zijn door groen en vogelgezang, is een 
perfecte manier om hun werken te beluisteren. 

Programma 

Felix Mendelssohn (1809-1847)  Sonata for Piano and Violoncello in D Major op. 58 
Allegro assai vivace - Allegretto scherzando – Adagio - Molto 
Allegro e Vivace 

Piano intermezzo:  
R. Schumann (1810-1856)  ` Keuze uit muziek op de nieuwe CD van Tullia Melandri 

(Deze CD is ter plaatse te koop bij de pianiste) 
 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)  Sonata for Piano and Violoncello in A Major op. 69 
Allegro ma non tanto - Scherzo: Allegro molto - Adagio cantabile - 
Allegro vivace 
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Over Tullia Melandri 
Ze studeerde piano aan het conservatorium van Rovigo en 
behaalde haar diploma 1998 met klinkende cijfers. Ze 
vervolgde haar studie aan het Athenaeum van Bologna (de 
muziekrichting) en rondde die af in 2002. Maar daar hield het 
niet op. Ze studeerde kamermuziek aan de Accademia Chigiana 
en studeerde af aan de International Pianistic Academy van 
Imola ‘Incontri col Maestro’ in kamermuziek bij Piernarciso 
Masi. Later studeerde ze bij Daniel Rivera op het ‘P. Mascagni's 
Istituto Musicale’ in Livorno, waar ze haar Master cum laude 
behaalde. 
 
Haar interesse in de interpretatie van historisch informatie, 
bracht haar ertoe fortepiano te gaan studeren bij Bart van Oort 
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar ze in 
2012, wederom met glans, afstudeerde. Ze won prijzen op 
piano-, kamermuziek- en fortepianoconcoursen (2e prijs op het 
Geelvinck tafelpianoconcours – 2011, 2e prijs op het Giulio 
Rospigliosi pianoconcours – 2007, 2e prijs op het Nuovi 
Orizzonti kamermuziekconcours – 2006, 3e prijs bij de Dino 
Caravita kamermuziekwedstrijd, 3e prijs bij het L. Muzii Altruda 
pianoconcours – 1995) en ze is actief als soliste en 
kamermusicus in verschillende formaties. 
 
Ze trad onder meer op voor het Ravenna's ‘Giovani in musica’ festival, het Ravenna Festival 
‘Vespri di San Vitale’, Florence’s ‘Accademia Bartolomeo Cristofori’, het Utrechts festival “Oude Muziek”, 
Dordrechts ‘Bachfestival’ en Geelvinck’s Fortepiano Festival. 
Onlangs nam ze een cd op, gewijd aan de pianowerken van Schumann, gespeeld op een Weense 
fortepiano uit 1830 (Dynamic label). De CD kreeg zeer goede recensies en werd onder meer uitgezonden 
op Radio Classica, Radio Ravegnana en Radio 3 (Primo Movimento). 

 

Over Evan Buttar 
Evan Buttar (Vancouver, Canada) musiceerde al jonge leeftijd. Na 
het behalen van een bachelor moderne cello aan de Universiteit 
van Ottawa (2014), verhuisde hij naar Nederland om een master 
barokcello te volgen bij Jaap ter Linden aan het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag. Hij studeerde af in 2016 en begon daar 
in datzelfde jaar een tweede masterstudie viola da gamba bij 
Mieneke van der Velden en Philippe Pierlot, die hij in 2018 
voltooide. Hij speelt en verkent graag een breed scala aan 
repertoire van renaissance tot hedendaags met vele ensembles, 
orkesten en als solist.  
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Evan treedt op met groepen als het Orkest van de Achttiende Eeuw, het Nederlands Barok Orkest en het 
Butter Quartet, een strijkkwartet dat in de finale stond van de York Early Music Competition 2019 en 
momenteel deel uitmaakt van het ‘Emerging+’ programma. Hij maakte z’n opwachting op vele festivals, 
zoals Musica Antica da Camera, Geelvinck Fortepiano Festival, MAfestival Brugge en Oude Muziek 
Utrecht, Bach Festival Dordrecht en het Innsbruck Festival Oude Muziek.  
Evan bespeelt een barokcello van Jakob Weiss (ca. 1745) in bruikleen uit de collectie van het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds. 

 
Route naar Gemonde, St. Lambertusweg 122 (postcode: 5291 AD) 

 
 

Organisatie 
Dit concert wordt mogelijk gemaakt met steun van het Nederlands Fonds Podium Kunsten, die de 
Balkonscène-subsidie in het leven heeft geroepen om de door de coronacrisis getroffen artiesten te 
ondersteunen. Het concert maakt deel uit van een serie van 3 tuinconcerten in Nederland. 


