
Camerata Capelle 2018 

Camerata Capelle is een ensemble 

samengesteld uit een flexibel netwerk 

van professionele en semi-

professionele musici. Camerata Capelle 

legt zich toe op het repertoire uit de 

barok en de klassieke periode. Bij de 

concerten in het kader van het 

Waterliniefestival treedt het op in de 

combinatie sopraan, oboe d’amore, 

fluit, fagot, strijkers en klavecimbel. 

De solisten  

De solisten zijn Marjola Uitendaal, Christa Lips en Marinke Dormaar.  

Christa Lips, sopraan, is actrice, zangeres en stemactrice. Zij kreeg haar opleiding 

zang en viool aan het conservatorium te Hilversum.  Zij was te zien in de 

voorstelling Scherzo van Mini & Maxi, bij de Dogtroep en in enkele andere 

voorstellingen. Van 2002 tot 2005 was zij verbonden aan het theatergezelschap 

Theater Terra. Zij speelde in de voorstellingen Kikker, de Musical en Kleine Ezel. 

Voor haar rol(len) in dit laatste stuk werd Lips in 2005 genomineerd voor de John 

Kraaijkamp Musical Award. Christa Lips verleent haar stem aan diverse 

animatiefilms en - series, waaronder de Nederlandse bewerking van Rugrats en 

aan Flip de Beer uit Koekeloere. Onder jong publiek is zij het bekendst om haar 

vertolking van Ash in de tekenfilmserie Pokémon, Parel en Karen van SpongeBob 

SquarePants, Snap in ChalkZone, Tim en Phoebe van The Magic School Bus. Zij is 

tevens vertaler van diverse Engelse, Duitse en Franse films en tekenfilms die 

nagesynchroniseerd worden. 

Marjola Uitendaal, hobo, studeerde aan het conservatorium van Utrecht bij 

Ernest Rombout en vervolgde haar opleiding aan het Sweelinck Conservatorium 

te Amsterdam, het Koninklijk Conservatorium in Brussel en aan de 

Musikhochschule in Hannover. Marjola is als hobo- en althobo-remplaçant 

verbonden geweest aan het Radio Filharmonisch Orkest. Daarnaast speelde zij in 

diverse beroepsorkesten en gaf ze les aan muziekscholen. Op dit moment speelt 

zij in wisselende bezettingen en treedt zij regelmatig op met koren en orkesten. 

Zij is tevens werkzaam als interim manager in het primair onderwijs. 

Marinke Dormaar, fluit, speelt naast haar hoofdberoep van goudsmit in 

verschillende ensembles en werkte onder andere mee aan uitvoeringen van de 

Mattheus Passion in Alphen aan den Rijn. 

De overige leden van Camerata Capelle 
 
Boudewijn Bruil – viool,  Wim Struiksma – viool,  Agneska Tönkö – altviool, Georg 
de Lange – cello, Vacature – contrabas en Ineke Haag – klavecimbel 
 

                                                                                                                        

Programma 

1.Concert  voor klavecimbel in bes groot, opus 4 nr. 6 van Georg Friedrich 

Händel                                                                                                                                          

2. Concert voor piccolo, strijkers en continuo RV 344 - Antonio Vivaldi                   

3. Cantate "La Rosa"  - Atillio Ariosti                                                                            

4. Concert voor oboe d’amore, strijkers en continuo BWV 1055 - Johan 

Sebastian Bach 
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