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Moordrecht Klassiek weer aktief.

In het tweede deel van het huidige muziekseizoen heeft Moordrecht Klassiek twee evenementen op
haar programma staan:

Op zaterdag 29 januari om 20:00 treden drie jonge musici voor u op in het Moordrecht Klassiek
Professionele concert, t.w. Hyke Bandsma – altviool, Joris van Haaften – cello en Eke Simons – vleugel.
Deze combinatie gaat ons werken laten horen van de komponisten:  Beethoven (sonate voor piano),
Britten (Lachrymae voor altviool en piano), Bach (cellosuite, uitgevoerd op cello of altviool) en Brahms
(klarinet trio op 114 uitgevoerd door altviool, cello en piano).

Op zaterdag 5 maart om 19:30 organiseert Moordrecht Klassiek, voor de zevende keer, haar
MUZIEK, PROZA en POEZIE VOOR EN DOOR AMATEURS concert. Amateurmusici brengen
instrumentale en/of vocale muziek of proza/poëzie ten gehore in het klassieke genre, en hebben max.
10 tot 12 minuten per groepje van maximaal 5 personen beschikbaar. Een vleugel zal weer aanwezig zijn. 

Iedereen die graag mee wil doen aan dit concert kan zich voor 1 februari, 2005 aanmelden door te
surfen naar www.moordrechtklassiek.nl en bij het onderdeel “aanmelden” de hieronder gevraagde
gegevens in te vullen. 

• naam van de deelnemer(s)
• naam van de contactpersoon + telefoonnummer + (e-mail) adres
• naam van de te spelen/zingen stukken en van de componist, òf
• naam van de voor te dragen stukken en van de schrijver of dichter
• geschatte tijdsduur per bijdragende groep.

Je kunt de gevraagde informatie ook op papier zetten en deze afleveren op of sturen naar
Stevensstraat 44, 2841 CV Moordrecht of sturen naar informatie@moordrechtklassiek.nl. 
Uit de aanmeldingen stellen we weer een fijn programma samen. De groepen die in het programma
passen ontvangen voor half februari 2005 een uitnodiging tot deelname. 
Toegang en deelname zijn zonder kosten, wel vragen we een vrijwillige bijdrage. 

Wij verheugen ons op een geweldig concert en rekenen op uw belangstelling en medewerking. 

Beide concerten zijn in de raadzaal van het gemeentehuis van Moordrecht, Westeinde 1.
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