Aan de Vrienden van Moordrecht Klassiek
Het nieuwe seizoen is begonnen en dat
betekent dat Moordrecht Klassiek een nieuw
programma kan aanbieden.
Er zijn een paar veranderingen dit jaar:
Door de overgrote belangstelling voor het Jongtalent concert is, in overleg met de gemeente en
om veiligheidsredenen, besloten om dit concert
in het gebouw van de harmonievereniging te
houden. Uiteraard zal de mooie concertvleugel
hier ook bij aanwezig zijn en zullen de cd
opnames nog mooier worden. De stijl die u
gewend bent van Moordrecht Klassiek zult u
ook op deze plek aantreffen.
Verder is er een samenwerking gekomen met
onze buurgemeenten Nieuwerkerk a/d IJssel en
Zevenhuizen. Ook daar worden Open-podium
concerten gehouden. De data zijn nu op elkaar
afgestemd en er is contact over de invulling van
de programma’s.

4 november: Jong-talent concert.
Harmoniegebouw, Sportlaan 5 (achter
‘De Zuidplas’),
Aanvang 19.30, gratis toegang, met aan
het eind van de avond een verzoek om
een vrijwillige bijdrage voor het dekken
van de kosten. Opgeven tot 20 oktober.
Ieder jong muzikaal talent tot en met 20 jaar uit
Moordrecht of wijde omgeving kan zich voor dit
concert opgeven, solistisch of in een ensemble.
In een tijdsbestek van 10 tot 12 minuten is het
podium, met prachtige concertvleugel, voor
jonge talenten beschikbaar om het publiek te
laten genieten van een optreden. Bij dit concert
wordt geëxposeerd door jongeren.

27 januari: Professioneel concert.
Raadzaal gemeentehuis Moordrecht
Aanvang 20.00 uur, entree € 10,00.
Moordrecht Klassiek geeft graag jonge
professionele musici de kans om op te
treden. Een krantenartikel trok onze
aandacht en bracht ons in contact met
gitarist: Marlon Titre (Aruba, 1982).
Hij is een van
de
meest
veelbelovende
gitaristen van
de nieuwe generatie.
Zijn
soloconcerten
en optredens
met orkest op
het
internationale
concertpodium
worden goed
ontvangen door publiek en pers. In 2006 begon
hij aan een concerttournee door onder andere
Italië, Oostenrijk, de Verenigde Staten,
Nederland en Rusland als Eerste Prijswinnaar
van het prestigieuze "Michele Pittaluga"
Internationaal Gitaarconcours. In hetzelfde jaar
nam Marlon zijn debuut-cd op bij Musicisti
Associati Produzioni in Milaan.
Marlon studeerde gitaar bij Zoran Dukic, Enno
Voorhorst en Ocker Toetenel aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag. Daar behaalde hij als
student van Zoran Dukic zijn Bachelor (2004) en zijn
Master diploma gitaar (2006) met de uitzonderlijke
beoordeling '10 met onderscheiding'.

Marlon verscheen op radio en tv in binnen- en
buitenland. In december 2005 trad Marlon op
voor o.a. HM Koningin Beatrix, het kabinet en
alle ministers van de voorgaande 25 jaar ter
gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum
van Beatrix. Marlon's optreden werd live
uitgezonden door de NOS.
Marlon bespeelt een instrument dat voor hem is
gebouwd door de Japanse luthier Yuichi Imai.
Het is een grote bijzonderheid dat we Marlon
Titre bij Moordrecht Klassiek mogen ontvangen.

Bij dit concert wordt
geëxposeerd door
beeldend kunstenaar
Marjolein
Maitimu uit Moordrecht,
afgestudeerd
aan
de
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag.
Marjolein geeft het wereldgebeuren een plaats
in haar leven door de gebeurtenissen beeldend
vast te leggen. De fascinatie voor het TV
Journaal speelt in haar
werk een grote rol. De
mensen die in het
journaal heel even een
rol spelen vormen
allerlei patronen die de
basis zijn voor haar
schilderijen.

aanmeldingen. Op dit concert zijn naast
muzikale aanmeldingen ook literaire bijdragen
welkom.
De exposant bij het Open-podium concert is
Moordrechtenaar Dick Molenaar. Dick schildert
al ongeveer zestien jaar, waaronder 12 jaar bij
“Het Gouwe Palet”, in verschillende technieken
waaronder
olieverf,
aquarel
en
fresco.
Dick
vindt het erg
leuk om bij
Moordrecht
Klassiek
te
exposeren.

Als u mensen in uw omgeving kent die aan onze
concerten zouden kunnen en willen deelnemen,
breng u hen dan alstublieft op de hoogte van de
mogelijkheden bij Moordrecht Klassiek. We
willen u ook vragen om dit programma te
verspreiden aan uw vrienden en kennissen
zodat zo veel mogelijk mensen van dit concert
kunnen genieten. Dit is de rede dat u twee
Vriendenbrieven in uw enveloppe aantreft: één
voor uzelf, één om door te geven!

Meer
informatie
vindt
u
op
www.moordrechtklassiek.nl. Op deze site kunt u
zich aanmelden voor het 4 november en het 3
maart concert. Daarnaast kunt u zich ook
telefonisch aanmelden bij Trudi Bos (0182374789).
Voor eventuele wijzigingen of aanvullingen
adviseren wij u de plaatselijke krant “Het
Kanaal” in de gaten te houden.

3 maart: Open-podium concert.
Raadzaal gemeentehuis Moordrecht
Aanvang 19.30, gratis toegang, met aan
het eind van de avond een verzoek om
een vrijwillige bijdrage voor het dekken
van de kosten. Opgeven tot 20 februari.
Onder dezelfde voorwaarden als bij het jongtalent concert, maar nu voor alle leeftijden,
wordt een programma samengesteld uit de
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