Inschrijven op Abonnementen
De abonnementsprijs bedraagt € 100,00 of € 90,00 voor jongeren tot 23 jaar. Abonnementen zijn te bestellen door overmaking naar ABN AMRO nr. 55.40.41.472 t.n.v. Stichting
Stadhuisconcerten Naarden.
De abonnementen worden op volgorde van binnenkomst van
de betaling gereserveerd en in de loop van september 2013 aan
u toegestuurd.
Losse kaarten à € 25,00 of € 20,00 voor jongeren tot 23 jaar,
zijn te reserveren via secretaris@stadhuisconcertennaarden.nl
of telefonisch 035-6948846 of, voor zover nog beschikbaar, te
verkrijgen aan de zaal vanaf 19.30 uur.
Wij wensen u veel luisterplezier toe.
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De Stadhuisconcerten in Naarden
worden mede mogelijk gemaakt door:
• Chrysal International BV
• Heyen Makelaars
• RijksBredius Netwerk Notarissen
• Rabobank Noord Gooiland
• Meeuwsen ten Hoopen
• Wijnwinkel De Vesting
• Bart van der Griend Bloembinderij
• Il Vecchio
• Minerva Grafische Produkties
• Fonds Podiumkunsten
• Gemeente Naarden
• Vrienden van de Stichting Stadhuisconcerten Naarden

De kleine zaal om de hoek

Programma
Stadhuisconcerten
Naarden 2013-2014

Programma 2013-2014
Stadhuisconcerten Naarden
Vrijdag 18 oktober 2013, 20.15 uur
“Tuin der lusten”
Calefax Rietkwintet
Oliver Boekhoorn hobo
Ivar Berix klarinet
Raaf Hekkema saxofoon
Jelte Althuis basklarinet
Alban Wesly fagot
Werken van o.a.
Rameau, Brumel,
Bauckholt, Strauss,
Despez
en
Ter
Veldhuis.
Het Calefax Rietkwintet liet zich
voor zijn programma ‘Tuin de lusten’
inspireren door het beroemde schilderij van Jheronimus
Bosch. Het programma is gebaseerd op de thema’s van de drie
panelen van het schilderij: het paradijs, het (zondige) leven en
de hel. Het schilderij is rijk bevolkt met vogels, vandaar dat
vogelgeluiden de muzikale rode draad vormen in dit concert.

Vrijdag 22 november 2013, 20.15 uur
“Baltische Zielen”
Jan Brokken voordracht
Ursula Schoch viool
Marcel Worms piano
Werken van Pärt, Eller, Mägi, Vasks
en Gaižauskas.
In zijn omvangrijke boek Baltische
Zielen beschrijft Jan Brokken de
geschiedenis van Estland, Letland,
Litouwen en Oostelijk Pruisen aan
de hand van vijftien families.
Rond dit boek stelde hij een muziekprogramma samen met
werken van componisten uit deze landen. Door de teksten
die Jan Brokken voorleest wordt duidelijk in welke politieke
en maatschappelijke context hun muziek ontstond.

Vrijdag 6 december 2013, 20.15 uur
“Der Friede sei mit dir”
L’Armonia Sonora
Peter Kooij bas
Francois Fernandez viool
Mieneke van der Velden viola
da gamba
David Jansen klavecimbel
Werken van Buxtehude,
Telemann en J.S.Bach.

Vrijdag 21 februari 2014, 20.15 uur
“Parijse Liefde”
Floreal Strijkkwartet met zang
Emma Breedveld viool
Josje ter Haar viool
Ruben Sanderse altviool
Job ter Haar cello
Esther Kuijper mezzosopraan
Werken van o.a. Malipiero, Piazzolla, Respighi, Villa-Lobos,
Stravinsky en De Falla.

Het ensemble L’Armonia Sonora is in het leven geroepen door
gambiste Mieneke van der Velden om in samenwerking met
vocale solisten cantates te kunnen uitvoeren. Met Peter Kooij
is dat een programma rond Der Friede sei mit dir, een kerkelijke cantate voor bassolo van Johann Sebastian Bach, waarschijnlijk gecomponeerd rond 1730.

Het Floreal Strijkkwartet speelt muziek
van rond 1900 die verbonden is met de “Stile
Floreal” ofwel Art
Nouveau. Parijs was
begin 20ste eeuw de
‘place to be’ voor kunstenaars uit de hele
wereld. Hun vriendschap en inspiratie leidde tot een explosie aan creativiteit die
zelfs buiten Parijs grote en blijvende invloed had.

Vrijdag 24 januari 2014, 20.15 uur
Morgenstern Trio
Catherine Klipfel piano
Stefan Hempel viool
Emanuel Wehse cello
Ravel - Pianotrio in a kl.t.
Haydn - Pianotrio Hob.XV:26
in fis kl.t.
Mendelssohn - Pianotrio nr.2
op. 66 in c kl.t.
Het Morgenstern Trio is vernoemd naar de Duitse dichter
Christian Morgenstern, een in
Duitsland zeer populaire dichter van wie de gedichten volgens het Morgenstern Trio
lyriek en muzikaliteit uitstralen. Het trio werd in 2005
gevormd door drie studenten
van de Folkwang Academie in
Essen. Ze speelden in de serie ‘Rising Stars’ en wonnen vele
prestigieuze prijzen.

Vrijdag 21 maart 2014, 20.15 uur
Ella van Poucke cello
Jean-Claude Vanden Eynden piano
Werken Mendelssohn, De Falla en Prokofiev.
Zo jong als ze is, Ella van
Poucke heeft in vele belangrijke zalen in Nederland en in
het buitenland opgetreden. In
2008 won ze het Prinses
Christina Concours en in datzelfde jaar maakte zij haar solo
debuut in de Grote Zaal van
het Concertgebouw. Sindsdien
is haar ster zeer snel gestegen.

