Aan de Vrienden van Moordrecht Klassiek
Hierbij ontvangt u het programma voor het
komende seizoen. Na lezing weet u weer wat
we voor u in petto hebben.
Deze Vriendenbrief is een jubileumbrief, wij
versturen deze nu voor de 10-de keer. In 1998
namen Trudi Bos en Maarten Siebel de
organisatie over van Henk Kuipers, enige jaren
later voegden zich Adrie Slobbe en Iwan Verrips
aan het team toe.

1 november 2008

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

31 januari 2009

Professioneel concert
Raadzaal gemeentehuis Moordrecht
Aanvang 20.00 uur, entree € 8,50
Het Allegra kwartet is in januari 2005 ontstaan
uit de strijkersgroep De Fancy Fiddlers, een club
jeugdige strijkers o.l.v. Coosje Wijzenbeek. In
April 2005 won het kwartet de tweede prijs op
het internationale Charles Hennenconcours in
Heerlen. In maart 2006 werd het kwartet
toegelaten tot de Nederlandse Strijkkwartet
Academie. Naast de vaste lessen van Stefan
Metz, de oprichter en directeur van de NSKA,
kreeg het kwartet masterclasses van leden van
gerenommeerde kwartetten, zoals Richard
Young (Vermeer Quartett), Isabel Charisius
(Alban Berg Quartett), Thomas Brandis (Brandis
Quartett) e.a. In augustus 2006 concerteerde
het viertal op het grachtenfestival te Amsterdam.

Het allegrakwartet (vlnr: Rosanne Filippens, Nadia
Frissen, Lidy Blijdrop, Hannah Strijbos)

Begin april 2007 kreeg het kwartet een
masterclass van de Deense violist Nicolaj
Znaiderin in het kader van de Haagse

Muziekdriedaagse 2007. In januari 2008 kregen
ze een masterclass van het Tacaks kwartet in
het Concertgebouw in Amsterdam. Het Allegra
kwartet (www.allegrakwartet.nl) geeft regelmatig
uitvoeringen, zowel in Nederland als in
Duitsland, Frankrijk en Italië. In september 2008
hopen ze weer te concerteren in het
Amsterdamse Concertgebouw.
De exposant bij dit concert is Jan Neven. Jan,
wonend in Waddinxveen, is gespecialiseerd in
het gedetailleerd weergeven van gebruiksvoorwerpen, veelal gereedschappen. Een
voorproefje van zijn werk ziet u hieronder en op
de website van Jan (www.janneven.eu).

Jan Neven, die bij het Professionele concert
exposeert zal ook bij het Open-Podium concert
exposeren en .... meedoen als deelnemer.
.

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 1 november en het 7
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.

7 maart 2009

Open-podium concert

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

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.

Open podium concerten in de omgeving:
Zaterdag 15 november Zevenhuizen,
Gereformeerde kerk, dorpsstraat.
Aanmelden bij Peter Lelieveld
lelievink@tele2.nl
0180311942
Zaterdag 17 januari Nieuwerkerk, muziekschool
Aanmelden bij Guus Brommet
guusjosien@hetnet.nl
0180318897

