
Spieghelkerk Bussum

Programma
De Kleine Zaal om de hoek

2018-2019

Inschrijven op Abonnementen

De abonnementsprijs bedraagt € 120,00 of € 90,00 voor jon-
geren. Abonnementen zijn te bestellen door overmaking naar
NL54 ABNA 0554 0414 72 t.n.v. Stichting De Kleine Zaal
om de hoek.

De abonnementen worden op volgorde van binnenkomst van
de betaling gereserveerd en voor 1 september 2018 aan u toe-
gestuurd.

Vanaf 1 september zijn losse kaarten à € 25,00 te reserveren via
www.dekleinezaalomdehoek.nl, secretaris@dekleinezaalomde-
hoek.nl of telefonisch 035-6948846 of, voor zover nog be-
schikbaar, te verkrijgen aan de zaal vanaf 19.30 uur.

Wij wensen u veel luisterplezier toe. 

Het bestuur
Dorien van Londen, voorzitter
Welmoet Vollers-Kok, secretaris
Albert Jan Visser, penningmeester
Herman Maillette de Buy Wenniger, sponsorwerving
Lucie Bleumer-van der Klein, concertorganisatie

Muzikaal adviseur 
Karien Guinée

Secretariaat
Welmoet Vollers-Kok
Van der Helstlaan 2
1412 HK  Naarden
tel. 035-6948846
e-mail secretaris@dekleinezaalomdehoek.nl
www.dekleinezaalomdehoek.nl

Foto Spieghelkerk collectie Historische Kring Bussum

De concerten van De Kleine Zaal om de hoek
worden mede mogelijk gemaakt door:

• Chrysal International BV
• RijksBredius Netwerk Notarissen
• Theo van Epen Parketvloeren
• Wijnhandel Eduard Mol
• Bart van der Griend Bloembinderij
• Jan van der Roest Slagerij en Kaasspeciaalzaak
• Minerva Grafische Produkties
• Fonds Podiumkunsten
• Vrienden van de Stichting De Kleine Zaal om de hoek
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Vrijdag 19 oktober 2018, 20.15 uur
Liederen van Röntgen, Schumann, Grieg en Grainger
Robbert Muuse bariton
Micha van Weers piano
Huib Ramaer verteller

Edvard Grieg struinde even
graag door de bergen van
Noorwegen als door het
duinzand aan de Noordzee.
Vertellingen en muziek van
eigen bodem brachten hem tot klanken die miljoenen muziek-
liefhebbers in het hart hebben getroffen. Pure natuur, de
oprechte eenvoud van volksliedjes en dansen boden Grieg en
zijn vrienden Percy Grainger (Australië) en Julius Röntgen
(Nederland) inspiratie voor het schrijven van verhalende kunst-
liederen. 

Vrijdag 16 november 2018, 20.15 uur
Van Baerle Trio
Hannes Minnaar piano
Maria Milstein viool
Gideon den Herder cello

Beethoven - Pianotrio in Es, op.70/2
Keuris - Pianotrio (1984)
Schumann - Pianotrio nr.1 in d, op.63

Opgericht in 2004, tijdens hun studie aan het Conservatorium
aan de van Baerlestraat in Amsterdam, waar ze nu in het op een
steenworp afstand gelegen
Concertgebouw de Kleine
Zaal als hun muzikale thuis
beschouwen. Vele prijzen
en vele optredens in
belangrijke zalen in Europa
later is de internationale
reputatie van dit ensemble
meer dan gevestigd.

Vrijdag 14 december 2018,
20.15 uur
Beethoven, Bridge & Brexit
Duo Verzaro
Karel Bredenhorst cello
Simon Callaghan piano

Beethoven - Sonate voor cello en
piano nr.2 in g, op. 5 nr.2
Bridge - Sonate voor cello en piano
Kodály - Adagio voor cello en piano
Liederen van Brahms, Schumann en Tsjaikovski

“Ik ontmoette mijn vriend en pianist Simon Callaghan tijdens
een kamermuziekfestival in Groot-Brittannië. Sindsdien zijn
we meer en meer samen gaan spelen. Als een eerbetoon aan
onze gezamenlijke vriendschap met Daniela Verzaro besloten
we ons duo naar haar te vernoemen. Tijd vliegt! We hebben al
twee cd’s samen opgenomen en plannen voor nog twee staan
op stapel.”

Vrijdag 25 januari 2019, 20.15 uur
Nicolas van Poucke

Werken van Frédéric Chopin
Polonaise in Fis, op.44
Nocturne in B, op.32 nr.1
4 Mazurkas op.33
Scherzo in E op.55
Sonate nr.3, op.58

Nicolas van Poucke is een
van de grote aanstormen-
de Nederlandse pia-
nisten. Al vanaf jonge
leeftijd is hij actief
geweest als solo pianist
en in de kamermuziek en heeft hij in verschillende Europese lan-
den in de Verenigde Staten opgetreden.

Vrijdag 22 februari 2019, 20.15 uur
Diet Tilanus viool
Merel Hunfeld altviool
Olivier Patey klarinet
Martijn Willers piano

Milhaud - Suite op.157b
Schumann - Märchenerzählungen op.132
Stravinski - Suite "L'Histoire du Soldat"
Brahms - Hoorn trio op.40 (Arr.)

"Wij zijn twee muzikanten-echtparen, hechte vrienden die
volop in het Nederlandse muziekleven staan. Het samenspelen
is een prachtige manier om elkaar te ontmoeten in het spelen
van de mooiste muziek uit de kamermuziekliteratuur. Spelen
met vrienden is het mooiste wat er is!"

Vrijdag 8 maart 2019, 20.15 uur
Notes from the Silence - Vrouwelijke componisten
in de schijnwerpers
EnAccord Strijkkwartet
Ilka van der Plas viool
Helena Druwé viool
Rosalinde Kluck altviool
Maike Reisener cello

“I think myself that it is a
mistake to divide compo-
sers into men and women -
as if the music they write is
necessarily different… Can
any honest and intelligent
listener who does not know
already tell which it is?”
Een quote van componiste
Elizabeth Maconchy, die zelf 13 strijkkwartetten schreef. In dit
afwisselende programma brengt het EnAccord Strijkkwartet
graag de mooiste strijkkwartetmuziek van vrouwelijk compo-
nisten, levend tussen 1745 en nu, onder de aandacht.
Prachtige muziek, ten onrechte zelden uitgevoerd. 

Programma 2018-2019
De Kleine Zaal om de hoek

Foto: Kaupo Kikkas
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