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Inschrijven op Abonnementen

De abonnementsprijs bedraagt € 100,00 of € 90,00 voor jon-
geren tot 23 jaar. Abonnementen zijn te bestellen door over-
making naar NL54 ABNA 0554 0414 72 t.n.v. Stichting
Stadhuisconcerten Naarden.

De abonnementen worden op volgorde van binnenkomst van
de betaling gereserveerd en in de loop van september 2015 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. 

Het bestuur
Dorien van Londen, voorzitter
Welmoet Vollers-Kok, secretaris
Albert Jan Visser, penningmeester
Herman Maillette de Buy Wenniger, sponsorwerving
Lucy 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@stadhuisconcertennaarden.nl
www.stadhuisconcertennaarden.nl

De Stadhuisconcerten in Naarden
worden mede mogelijk gemaakt door:

• Chrysal International BV
• Heyen Makelaars
• RijksBredius Netwerk Notarissen
• Wijnwinkel De Vesting
• Bart van der Griend Bloembinderij
• Il Vecchio
• Minerva Grafische Produkties
• Fonds Podiumkunsten
• Gemeente Naarden
• Vrienden van de Stichting Stadhuisconcerten Naarden



Vrijdag 30 oktober 2015, 20.15 uur
Karin Strobos mezzosopraan
Felicia van den End dwarsfluit
Daria van den Bercken piano

Werken van Bizet, Massenet, Fauré,
de Kanter en de Falla.

Zangeres Karin Strobos, pianiste
Daria van den Bercken en fluitiste
Felicia van den End, drie musici met
een indrukwekkende sololoopbaan,
maken van hun onderlinge verschil-
len samen een succes. Als krachtig trio (winnaar van de Debuut
Publieksprijs 2008) verbinden zij de uiteenlopende klankwerel-
den van stem, fluit en piano in een uitbundig en lyrisch en
divers programma met Franse composities. Het trio praat het
ook in bezetting afwisselende programma graag aan elkaar.

Vrijdag 20 november 2015, 20.15 uur
Navarra String Quartet
Magnus Johnston viool
Marije Johnston viool
Simone van der Giessen altviool
Brian O’Kane cello

Werken van Mozart,
Ravel en Vasks.

Het Navarra String
Quartet, half Brits half
Nederlands, werd in 2002
in Manchester opgericht. Het dynamisch en poëtisch spelend
kwartet won in de tussenliggende jaren vele belangrijke prij-
zen, reist van Europa naar China en behoort inmiddels tot de
wereldtop. We zijn er dan ook trots op dat de vier musici naar
Naarden komen met een mooi programma met werken van
Mozart, Ravel en het Vierde Strijkkwartet uit het jaar 2000
van de Letse componist Peteris Vasks. 

Vrijdag 18 december 2015, 20.15 uur
Claire Bleumer cello
Rares Mihailescu cello

Werken van Barrière, Bartók, Paganini
en Kummer.

De cellisten Claire Bleumer (1982) en
Rares Mihailescu leerden elkaar kennen
in het internationaal befaamde kamer-
muziekensemble Cello8ctet Amsterdam.
Al bijna tien jaar lang geven ze samen
vele kamermuziekconcerten, zowel als
duo als in octetverband en maken zij
tournees door Europa, de Verenigde Staten en het Midden
Oosten. Het duo brengt een gevarieerd programma met cellodu-
etten van Jean-Baptiste Barrière, Béla Bartók, Nicollo Paganini
en Friedrich August Kummer. Maar er zullen ook eigen arrange-
menten op het programma staan.

Vrijdag 29 januari 2016, 20.15 uur
Voces Intimae
Riccardo Cecchetti piano
Luigi de Filippi viool
Sandro Meo cello

Bewerkingen van opera’s van Bellini, Donizetti en Verdi.

Als rechtgeaarde Italianen
brengen de heren van
Voces Intimae voor de
liefhebbers van opera
een belcanto program-
ma. Maar geen zang-
stemmen, zoals de naam
van het trio doet ver-
moeden. De heren wil-
len met hun instrumenten het intieme van de stem geven aan
de muziek. De opera’s horen we in de vorm van 19e eeuwse
fantasieën voor pianotrio.

Vrijdag 19 februari 2016, 20.15 uur
Amati Ensemble
Olivier Patey klarinet

Met werken van Mozart en Brahms.

De roemruchte klarinetkwintetten
van Mozart en Brahms in één pro-
gramma, dat belooft een mooie
avond te worden: hoogtepunten uit
de muziekliteratuur voor de klarinet.
Een mooie opdracht ook voor solo-
klarinettist van het Koninklijk
Concertgebouw Orkest Olivier
Patey. Het Amati Ensemble is een kamermuziek ensemble dat
optreedt in wisselende samenstelling, afhankelijk van het pro-
gramma, van duo tot kamerorkest.

Vrijdag 18 maart 2016, 20.15 uur
Remy van Kesteren harp
Eric Vloeimans trompet

Werk van o.m. Federico Mompou.

“Ik wil de wereld laten horen wat de harp kan, het is een
instrument dat de prachtigste verhalen kan vertellen. En
daar gaat het om in de muziek: een persoonlijk verhaal ver-
tellen.” Samen met trompettist Eric Vloeimans speelt
Remy van Kesteren een programma op de grenzen van
klassiek, jazz en improvisatie met het werk Musica Callada
van Federico
Mompou als
rode draad.
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