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Terug naar de Belle Époque 
Duo Sans Souci (Lieke Daniels viool - Frans van Dalen piano) brengen in een recital muziek uit de ‘Belle 
Époque’ (eind 19de eeuw tot begin Eerste Wereldoorlog), een periode die gekenmerkt wordt door 
welvaart, een enorme ontplooiing van de kunsten en wetenschappen en een hoge mate van 
maatschappelijke rust. In de grote hotels en restaurants kon men luisteren naar vele genres: 
salonmuziek, zigeunermuziek en walsen, maar ook bewerkingen van populaire klassieke stukken en 
selecties uit opera en operette. 
 
Naast enkele Hongaarse dansen van Johannes Brahms en muziek van Fritz Kreisler, Jules Massenet en 
Vittorio Monti bestaat een gedeelte van het programma uit stukken die op de Titanic werden gespeeld. 
De musici (zeven strijkers en een pianist) hadden een groot repertoire en de passagiers konden kiezen uit 
het White Star Line Music Book: 342 stukken variërend van klassieke bewerkingen tot operette en 
ragtime. Zowel de muziekstukken als de dramatisch verlopen reis van de musici van de Titanic in 1912 
zullen door het duo tijdens het concert worden toegelicht. 
 
Over Lieke Daniels 
Lieke Daniels (1992) kreeg haar eerste vioollessen op 
zevenjarige leeftijd van Elly Brouwers aan de muziekschool 
in Sint-Michielsgestel, waarna zij haar vioolstudie vervolgde 
aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Daar 
behaalde zij in juni 2016 haar masterdiploma. Op het 
programma stond o.a. het eerste vioolconcert van 
Sjostakovitsj dat begeleid werd door het Symfonie Orkest 
Eindhoven o.l.v. Lucas Vis. 
Lieke is concertmeester geweest bij zowel het Euregio 
Jeugdorkest als het Tilburgs Festival Orkest en speelt 
momenteel in kamerorkest Kamerata Zuid, dat klassieke 
muziek op een verrassende manier toegankelijk maakt voor 
een breed publiek. Daarnaast speelt ze in het Dáviro 

pianotrio en in 
verschillende tijdelijke ensembles met uiteenlopende 
bezettingen. Lieke speelt momenteel op een viool van Anton 
Somers uit 2014 met een stok van Robert Pierce. 
 
Over Frans van Dalen 
Frans van Dalen is jarenlang docent piano en repetitor aan het 
Conservatorium in Hilversum   geweest. Hij begeleidde 
cabaretier Fons Jansen in diens klassieke programma 
“Ongewoon recital en Kleintje Kunst” en nam een CD op met 
pianomuziek van Maurice Ravel. Hij richtte in 2004 Duo Sans 
Souci op en heeft daarmee al meer dan 400 keer opgetreden 
in Nederland, Frankrijk, Engeland en Duitsland. 


