Aan de Vrienden van Moordrecht Klassiek
Hierbij ontvangt u het Moordrecht Klassiek programma voor het seizoen 2010 - 2011. U vindt hierin de
data van onze drie concerten en wat we voor u in petto hebben wat betreft het professionele concert.
Fijn als u deze brief ergens op een goed zichtbare plaats in uw huis hangt of de data in uw agenda
schrijft, dan is de kans groter dat we u daadwerkelijk op onze concerten mogen begroeten.
Hoewel de naam Moordrecht langzaam door de naam Zuidplas wordt vervangen, ziet u dat de naam van
Moordrecht Klassiek niet is veranderd. Daartoe is, vooralsnog, geen reden. Wij gaan door op de manier
die u van ons gewend bent. Mocht dit ooit veranderen dan hoort u dat.
Als u mensen in uw omgeving kent die misschien aan onze concerten kunnen en willen deelnemen of
graag zouden willen exposeren, brengt u hen dan alstublieft op de hoogte van de mogelijkheden bij
Moordrecht Klassiek. We vinden het ook fijn als u dit programma wilt verspreiden onder vrienden en
kennissen zodat zo veel mogelijk mensen van deze concerten kunnen genieten. Krijgt u deze
Vriendenbrief per mail, dan deze graag doorsturen. Kreeg u deze Vriendenbrief per post, dan houdt u er
ééntje zelf, de ander geeft u door.
Meer informatie staat op www.moordrechtklassiek.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor bijdragen aan
onze concerten of exposities. Voor eventuele wijzigingen of aanvullingen van het programma adviseren
wij u het plaatselijke weekblad “Het Kanaal” in de gaten te houden.
20 september 2010
Moordrecht Klassiek team,
Iwan Verrips - Adrie Slobbe - Trudi Bos (0182-374789) - Maarten Siebel
Informatie@moordrechtklassiek.nl

In een tijdsbestek van tien tot twaalf minuten is
het podium, met prachtige concertvleugel, voor
jonge talenten beschikbaar om het publiek te

13 november 2010

Jong-talent concert
Ontmoetingskerk, Molenlaan 1
Aanvang 19.30, gratis toegang, vrijwillige
bijdrage
gewenst.
Opgeven
vóór
13 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.

laten genieten van een optreden. Gebruik van
cd’s als begeleiding wordt niet gewaardeerd.
Er zijn al veel aanmeldingen binnen, dus wees
snel om een plekje te reserveren. Wij stellen
uiteindelijk het programma samen.
De exposanten voor dit concert zijn leerlingen
van “Kunstles” die onder leiding van Deborah
Asuni les hebben gevolgd en hun kunst tonen
tijdens het Jong-talent concert.

29 januari 2011

Professioneel concert

jury. Maart 2008 wonnen zij het Vriendenkrans
concours van de Vrienden van het Koninklijk
Concertgebouw Orkest en het Concertgebouw.
Tevens kreeg Sax & Stix de Bernard
Haitinkfonds prijs voor jong talent uitgereikt.
De exposant bij dit
concert
is
de
Moordrechtse
beroepsfotograaf
Frank Penders. Hij
fotografeert graag
mensen in hun
natuurlijke omgeving of, met zijn bouwkundige
achtergrond, in de huizen en gebouwen waarin
ze leven.

Raadzaal gemeentehuis Moordrecht
Aanvang 20.00 uur, entree € 8,50
Ramon Lormans (marimba) en Eva Grinsven
(saxofoon) hebben in 2002 het Duo Sax & Stix
opgericht
(http://www.saxstix.nl/).
Ramon
studeert in de Master's opleiding aan het
Conservatorium van Amsterdam, waar Eva in
mei 2008 cum laude afstudeerde.
Sax & Stix is steeds op zoek naar vernieuwend
repertoire voor deze ongewone samenstelling
en probeert een zo veelzijdig mogelijk beeld van
saxofoon en slagwerk te geven, onder ander
door gebruik van marimba en een uitgebreid
slagwerkinstrumentarium. Zij werken regelmatig
samen met componisten om nieuw repertoire
voor deze unieke combinatie te creëren.

5 maart 2011

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 5 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 expositie bij dit concert zal verzorgd worden
door Zuidplasse kunstenaars

Open podium concerten in de omgeving:
Zaterdag 20 november Zevenhuizen,
Gereformeerde kerk, Dorpsstraat.
Aanmelden bij Peter Lelieveld
Lelievink@tele2.nl - 0180 311942

In mei 2007 won Duo Sax & Stix bij het
Nationaal Kamermuziek concours te Almere
zowel de publieksprijs als de eerste prijs van de

Zaterdag 22 januari Nieuwerkerk,
muziekschool
Aanmelden bij Guus Brommet
Guusjosien@hetnet.nl - 0180318897

