Aan de Vrienden van Moordrecht Klassiek
Het nieuwe seizoen, een nieuw programma, een
nieuwe kans om onze fijne concerten te
bezoeken.

Een krantenartikel trok onze aandacht en bracht
ons in contact met Aubrey Snell, saxofoon, en
Lineke Lever, vleugel, die samen het Arte Duo
vormen.

3 november 2007

Jong-talent concert
Vorig jaar is de proef om het jong-talent concert
in het harmoniegebouw te houden goed
bevallen en we willen dit graag weer zo doen.

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. We
verwachten live muziek en geen gebruik van
cd’s als begeleiding.

26 januari 2008

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.

Dit Arte Duo trad o.a. op in Het Concertgebouw
te Amsterdam, Muziekcentrum Vredenburg te
Utrecht en het Muziekgebouw aan 't IJ te
Amsterdam. In haar programmering gaat het
Arte Duo tot het uiterste in haar samenwerking
met andere kunstdisciplines zoals theater, dans
en poëzie. Speciaal voor het Arte Duo zijn veel
nieuwe
composities
door
Nederlandse
componisten geschreven.
De exposante bij
dit concert is Ineke
Gronsveld. Ineke
woont sinds 1974
in Gouda. Tekenen
is altijd al een
hobby van haar
geweest
maar
sinds 15 jaar volgt
ze teken- en schilderlessen.
Ineke
exposeerde eerder
in o.a. galerie Lempferdinge in Paterswolde, in
het zorgcentrum Bezuidenhout in Den Haag en
dit jaar in het Groene Hartziekenhuis.

16 februari 2008

Moordrecht-pop 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 1 februari.
Nieuw bij Moordrecht Klassiek is dit concert
speciaal voor popmuzikanten tot ongeveer 30
jaar. Bij het jong-talent concert kregen we
steeds meer aanmeldingen met dit genre wat
ons het idee gaf daar iets mee te doen. Bandjes,
duo’s, solisten, het is allemaal goed zolang de
muziek live is (geen cd).

Als u mensen in uw omgeving kent die aan onze
concerten zouden kunnen en willen deelnemen,
of graag zouden willen exposeren brengt 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 deze
concerten kunnen genieten. Dit is de reden 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 3 november, 16
februari en het 8 maart concert. Daarnaast kunt
u zich ook telefonisch aanmelden bij Trudi Bos
(0182-374789).
Voor eventuele wijzigingen of aanvullingen
adviseren wij u de plaatselijke krant “Het
Kanaal” in de gaten te houden.

8 maart 2008

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
aanmeldingen. Op dit concert zijn naast
muzikale aanmeldingen ook literaire bijdragen
welkom.
De exposante bij het
Open-podium concert
is de Moordrechtse
Judith (Dit) Bos. Ze
zal
haar
prachtige
borduurwerken tonen
waar ze al heel haar
leven aan werkt.

Het Moordrecht Klassiek team,
Iwan Verrips
Adrie Slobbe
Trudi Bos
Maarten Siebel
informatie@moordrechtklassiek.nl

Open podium concerten in de omgeving:
Zaterdag 17 november Zevenhuizen,
Gereformeerde kerk, dorpsstraat.
Aanmelden bij Peter Lelieveld
lelievink@tele2.nl
0180311942
Zaterdag 19 januari Nieuwerkerk, muziekschool
Aanmelden bij Guus Brommet
guusjosien@hetnet.nl
0180318897

