PERSBERICHT
Medische ontmoeting leidt tot muzikale vriendschap
Rotterdam - Samen met het Kölner Kammerochester presenteert Melles Classical Music
Foundation (MCMF) een concert in de Rotterdamse Doelen. Op het programma
zondagmiddag 1 november staan onder andere twee concertino’s van de Rotterdamse
amateurcomponist Gerrit Melles. Het is alweer het achtste concert dat MCMF in Rotterdam
organiseert.
De geschiedenis van de MCMF is een bijzondere. Melles is niet alleen amateurcomponist,
maar in de eerste plaats oogarts. De Duitse concertmeester Martin Haunhorst kwam in 2010
naar Melles Hoornvlieskliniek vanwege de innovatieve technieken waar deze kliniek om
bekend staat. Toen de twee elkaar vanwege deze reden ontmoetten, hadden ze niet gedacht
dat een hoornvliestransplantatie zou leiden tot een nieuwe Rotterdamse traditie.
De twee vonden elkaar in hun beider liefde voor klassieke muziek. Sinds 2011 zetten zij
gezamenlijk projecten op waarbij de een steeds enkele van de composities levert en de
ander zich als muzikaal leider laat horen. Wat begon met enkele producties voor
strijkkwartet is inmiddels uitgegroeid tot concerten met een kamerorkest van dertig musici.
Voor de solopartijen worden meest jonge musici aangetrokken om hen de kans te geven
ervaring op te doen met een orkest.
Het programma van 1 november in de Jurriaanse Zaal begint om 14.00 uur met een
concertino van Melles voor hoorn met als gastdirigent Iman Soeteman, oud-hoornist van het
Koninklijk Concertgebouworkest. Daarna volgt een dubbelconcertino voor viool en altviool
van Melles’ hand, uitgevoerd door Martin Haunhorst en Bijan Fattahay, eerste altviolist van
het Bergische Symfoniker waaraan Haunhorst als concertmeester verbonden is. De middag
besluit met het pianoconcert opus nr. 54 van Robert Schumann, uitgevoerd door Tobias
Haunhorst, de zoon van Martin die piano studeert aan The Royal Academy of Music in
Londen.
Inmiddels is het concert uitverkocht. Meer informatie via www.mcmf.eu.

Voor de redactie – niet ter publicatie
Voor meer informatie, foto’s van eerdere concerten of een interview met Gerrit Melles kunt
u bellen met Kim Herders, Managing Director Patient Care and External Affairs van NIIOS op
010 297 4444, e-mail info@niios.com.
Melles Hoornvlieskliniek Rotterdam maakt deel uit van het NIIOS, Netherlands Institute for
Innovative Ocular Surgery. Naast de hoornvlieskliniek bestaat het NIIOS uit een oogbank
(Amnitrans EyeBank), een afdeling voor Research & Developement en een Academy.

