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Als muzikanten moeten we het mogelijk maken om de interesse van de
luisteraar vast te houden door middel van diverse projecten en nieuwe
voorstellingen; we geven iedere keer een nieuwe vorm aan onze muzikale
persoonlijkheid door de weg van ons creatieve proces te definiëren.
Dit soort activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door
ondersteuning van het publiek, in het bijzonder de groep luisteraars die
“fan base” worden genoemd en die onze muzikale activiteiten levend
houden. En dankzij hun is het dat we concerten kunnen en willen geven,
nieuwe artistieke voorstellen willen uitdenken en met enthousiasme aan
nieuwe projecten willen beginnen.
Met uw hulp kunt u een onmisbare schakel in onze activiteiten worden,
een belangrijk steentje in het mozaïek van onze muzikale carrière.
Ieder concert en project van het Duo Ebano wordt levendig gehouden
voor u en dankzij u.

WILT U EEN FAN WORDEN VAN HET DUO EBANO?

1

H ET BEGIN
Wij zijn elkaar tijdens onze studie tegengekomen in Milaan door een aantal projecten
die door het Conservatorium werden georganiseerd. In 2015 kwamen we weer bij elkaar
in Amsterdam, waar onze diepgaande vriendschap, waardering en gemeenschappelijke
muzikale interesses ons tot het oprichten van het Duo Ebano hebben gebracht. Onze
passie voor kamermuziek en gemeenschappelijke interesse voor hedendaagse muziek
hebben bijgedragen aan de continue groei van het Duo Ebano.

K AMERMUZIEK EN DOELEN
Onze muzikale, menselijke en
didactische reis wordt
verstevigd door het idee dat we
alles met elkaar willen delen.
Dat is de voornaamste reden
dat we kamermuziek maken.
Bovendien creëren we een
intense, directe en intieme band
met het publiek door de
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ordelijke inhoud die wij aan
onze concerten geven.
Als muziek een vorm van communicatie is, dan is kamermuziek één van de meest
intense en doeltreffende muzikale vormen om mee te communiceren, vertellen en
inspireren. We proberen altijd om de nieuwsgierigheid van onze luisteraars te stimuleren
door middel van het gevarieerde muzikale programma waarin we vaak bekende werken
met minder bekende werken afwisselen. Onze relatie met het publiek ontwikkelt zich al
voordat de muziek begint. Normaal gesproken introduceren wij onze stukken met een
kleine presentatie, vooral wanneer het repertoire ongewoon is.

U ITGESTREKTE INTERESSES
Het Duo is ook geïnteresseerd in experimenteren, innoveren en collaboreren. Beiden
zijn werkzaam in hedendaagse muziekproductie. De componist Luca Petracca heeft
speciaal voor ons het stuk “Perché siamo come tronchi nella neve’’ geschreven. Dat stuk
is voor het eerst uitgevoerd in Amsterdam, maart 2018. Ook hebben we samengewerkt
met de componist Gerardo Gozzi. Zijn stuk “À travers le verre du temps’’ is uitgevoerd
en opgenomen in de Royal Academy of Music te Londen, samen met de violiste Jana
Ozolina en de celliste Lydia Hillerudh.
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I N DE PRAKTIJK
Net zoals veel jonge kamermuziekensembles proberen we zo zichtbaar mogelijk te zijn
om ons project met een groot publiek kennis te laten maken. Om dit mogelijk te maken
hebben we aan diverse competities deelgenomen die ons in de juiste richting duwen.

- STORIONI TOONZAAL PRIJS, PUBLIEKSPRIJS EN OMROEP MAX JONG TALENT PRIJS
- YSAYE INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION (tweede prijs)
- “SALIERI ZINETTI” INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC COMPETITION
(eerste prijs ex-aequo + debuut in New York tijdens het New York Kamermuziek
Festival”)

- DUTCH CLASSICAL TALENT
Geselecteerd voor een tour van 12 concerten in de belangrijkste zalen van Nederland
(januari - februari 2020)
Wij zijn ons bewust van het feit dat het winnen van concoursen niet genoeg is om
carrière te maken. Daarom zijn we ook actief op sociale media en maken we persoonlijk
reclame voor onze concerten en activiteiten op Facebook, Instagram en Newsletters.
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P ROJECTEN

V IDEO - OPNAME
A ARON C OPLAND , S ONATA

VOOR KLARINET EN PIANO

De manier waarop een bedrijf allerlei middelen inzet om zichzelf zichtbaar te maken, zo
richt het Duo Ebano zich ook op de groei van zijn zichtbaarheid binnen de hedendaagse
muzikale markt. Ons product is de “muzikale performance” en kent een rijk portfolio aan
video-opnames, één van onze middelen om ons project uit te breiden en mensen die in de
muzikale sector werken (zoals artistiek directeurs, festivalcuratoren en organisatoren van
evenementen) met ons kennis te laten maken.
Kwaliteit is een onmisbaar aspect om ons die richting op te sturen. Niet alleen de zorg voor
muzikale details maar ook het esthetische aspect van een muzikale opname. Om deze reden
kiezen we met zorg de vakmensen uit met wie wij werken. Het zijn experts binnen de sector
en met hun rijke ervaring verzekeren zij ons van een onberispelijk eindproduct.
Bovendien willen wij ons graag onderscheiden door middel van het repertoire.
Meesterwerken zoals de Sonata op. 120 voor klarinet en piano van Johannes Brahms kennen
immers al tientallen opnames. Wij kiezen vaak stukken die minder bekend doch opmerkelijk
zijn zoals de Sonata voor klarinet en piano van Aaron Copland.
Met deze opname maken we een traject compleet waarin we nog twee andere stukken
hebben opgenomen die gedrieën een volledig beeld geven van onze verscheidenheid.

Opgenomen door ‘You’re Just Zealous’ (Website)

4 professionele camera’s
+ Editing van Audio en Video

1565 €

Huurprijs van een Steinway & Sons B 211 vleugel

537 €

2102 €

Witold Lutoslawski - Dance Preludes: onze voorgaande opname, gerealiseerd in
samenwerking met “You’re Just Zealous”.
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D ISCOGRAFISCH PROJECT
D UO E BANO

PORTRAIT

Geproduceerd door TRPTK (website)
Muziek van: Carl Maria von Weber, Robert Schumann, Paolo Gorini, Gerardo
Gozzi e.a.
Ons eerste album komt in de herfst van 2019 uit. Het is een professionele cd, een mijlpaal
voor iedere musicus, en articuleert ons creatief traject als een check-point. Ons eerste album
schetst een compleet beeld van ons project waarin meesterwerken uit het verleden en
hedendaagse muziek aan bod komen.
Een cd maakt een consistente uitstalling van ons kunnen mogelijk. Waar video-opnames tot
doel hebben om onszelf te presenteren aan medewerkers binnen de muzieksector, zoals
artistiek directeurs, curatoren van festivals en organisatoren van evenementen, laat een CD
een veel breder publiek met ons kennismaken, een publiek dat niet alleen bestaat uit
professionele muzikanten. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door digitale platforms zoals
Spotify, iTunes, Google Play. We kunnen beter een relatie met onze luisteraars aangaan als
we ook een cd hebben om tijdens ons concert te presenteren.
De cd zal worden opgenomen en geproduceerd door TRPTK in Utrecht. Deze producer
springt in het oog door de grote aandacht voor het geluid en de kwaliteit van zijn producten:

‣ Opnames van de hoogste kwaliteit dankzij het aantrekken van een avant-garde (https://
trptk.com/studio/). Zij creëren de warmte en diepte van een akoestische luister-ervaring.
‣ TRPTK richt zich op een elegant eindproduct dat zich in de vorm van een hoesje als
drieluik (ofwel triptiek, vandaar de naam), manifesteert. Hierbij inbegrepen is ook een
boekje met foto’s en meer gedetailleerde informatie over het album.
‣ De betrokken musici en hun projecten worden met zorg gekozen, ook na de release van
de cd. De catalogus van TRPTK bestaat uit een rijke en originele reeks van muzikale
projecten.

1750 €

Opname/Producent
Huur Muziek Studio - Amsterdam (3 dagen)
Quota BUMA/STEMRA voor hedendaagse muziek

330 €
95 €
155 €

Reizen en overige kosten
Huurprijs van een Steinway & Sons B 211 vleugel (3 dagen)

1610 €

3940 €
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D UO E STESO
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe stimulansen om onszelf te verbeteren en actief deel uit te
maken van het hedendaagse muzikale panorama.
Het project “Duo Esteso” ontstond dan ook vanuit deze behoefte. Het is een innovatieve
ervaring die met onze expressieve limieten breekt en onze traditionele instrumentatie
uitbreidt door het gebruik van een basklarinet en een Seaboard ROLI (het meest
innovatieve elektronische keyboard).
Het is een idee waarin het geluid verder kijkt naar een toekomst waarin de elektronische taal
en akoestische instrumenten zijn verbonden. Dit biedt componisten de mogelijkheid om
hun eigen creatieve panorama te verbreden.
De innovatie van dit project onderscheidt het Duo Ebano van andere kamermuziekgroepen.
Het staat ons toe om onze activiteiten ook onder de aandacht van een publiek dat meer
geïnteresseerd is in artistieke en hedendaagse experimentatie te brengen.
Wij zijn al begonnen te samen te werken met de volgende componisten:
Gerardo Gozzi (website)
Deze productieve Italiaanse componist woont en werkt tegenwoordig in Londen.
Hij experimenteert met geluid en fundamentele karakteristieken van de muziek. De
artistieke uitwisseling met muzikanten is van vitaal belang en permitteert hem om resultaten
van een hoog expressief niveau te bereiken. Zijn muziek is door veel bekende hedendaagse
muziekensembles gespeeld, zoals Ensemble Intercontemporain en Talea Ensemble.
Bec Plexus (website)
Deze super jonge Nederlandse componist houdt zich bezig met de grenzen tussen
hedendaagse muziek en geluiden die van experimentele rock komen. Hij heeft recentelijk
een opera geschreven voor één van de belangrijkste Nederlandse festivals: Grachten Festival
Boris Bezemer (website)
Deze Nederlandse componist valt op door zijn diepgaande onderzoek naar de expressieve
mogelijkheden om elektronische muziek te manipuleren. Zijn werken brengen de luisteraar
naar een surreële en onontdekte wereld waar de zintuigen waakzaam zijn en nieuwsgierig
om de afgelegen plooien van het geluid te onderzoeken.

2500 €

Opdrachten voor componisten
Organisatie van concerten (huur zalen)

1500 €

PR-activiteiten

500 €

Video teaser opname

700 €

5200 €
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C ONTACT EN NADERE INFORMATIE
duoebano.nl@gmail.com
https://duoebano.com

Newsletters #1 Newsletter #2 Newsletter #3
Gedetailleerde biografieën

Marco
+31 649361374
+39 333 4992968
marco.danesi1990@gmail.com

Paolo
+31 682228735
+39 338 6489868
goriniklavier@hotmail.it

W ILT U ONS HELPEN OM ONS PROJECT WAAR TE MAKEN ?
MET IEDERE DONATIE ZIJN WE TELKENS EEN STAP DICHTER BIJ HET
BEWERKSTELLIGEN VAN ONZE IDEEËN EN HET DOORZETTEN VAN ONS MUZIKALE
AVONTUUR.

ALS TEGENPRESTATIE KRIJGT U VAN ONS EEN KLEIN CADEAUTJE. NEEM
CONTACT MET ONS OP OM ER MEER OVER TE WETEN.

KLIK HIER OM DUO EBANO TE STEUNEN
O F D O O R M I D D E L VA N E E N B A N K R E K E N I N G :
IBAN - NL40INGB0704306697
BIC - INGBNL2A
O P N A A M VA N - M A R C O D A N E S I

UW HULP ZAL ERG WORDEN
GEWAARDEERD!

© Roberta Cr istini
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R ECENTE CONCERTEN
• Muziek op de Dommel (Eindhoven - NL)
• Wandelconcert/Storioni festival (’s-Hertogenbosch - NL)
• Lunchconcert Muziekgebouw (Eindhoven - NL)
• Kanjeconcert - Theater de Leest (Waalwijk - NL)
• Theater De Ruchte – Someren (NL)
• Singel Kerk Lunchconcert (Amsterdam - NL)
• Stroomhuis contemporary music (Neerijnen - NL)
• Willem Twee Concertzaal (’s Hertogenbosch - NL)
• Oosterpoort Lunchconcert (Groningen - NL)
• Pianola Museum (Amsterdam - NL)
• Concerten Vlissingen (Vlissingen - NL)
• Huiz Gaudeamus (Bilthoven - NL)
• Huis de Pinto (Amsterdam - NL)
• Fabriano / Stagione di concerti GMI (Fabriano - IT)
• New York Chamber music festival (New York - USA)
• Podium Klassiek Eindhoven (Eindhoven - NL)
• Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar (Mook - NL)
• Stagione di concerti Teatro Grande (Brescia - IT)

A ANKOMENDE C ONCERTEN

• Villa d’ Engelenburgh (Fijnaart - NL)
• Huis Kernhem Koﬃeconcert (Ede - NL)
• Stagione di concerti “La grande musica nei luoghi d’arte” (Verona / Mantova - IT)
• Emilia Romagna Festival - zomer 2019 (IT)
• Bolder Concertserie 2019 (Amstelveen - NL)
• Theater De Lievekamp (Oss - NL)
• Grachten Festival 2019 (Amsterdam - NL)
• Lunchconcert Tivoli Vredenburg (Utrecht - NL)
• Stichting Cenakel (Tilburg - NL)
• Weesp Stadhuis concerten (Weesp - NL)
• Culturele Kring Hoeksche Waard (Oud-Beijerland - NL)
• Dutch Classical Talent tour (NL)

8

