Aan de Vrienden van Moordrecht Klassiek
Moordrecht Klassiek's muziekseizoen 2011 ‐ 2012 is weer aangebroken. Dit ziet er dit jaar anders uit dan u
gewend bent. Dat heeft alles te maken met de beëindiging van het bestaan van de Gemeente Moordrecht en de
bestuurlijke overgang naar de Gemeente Zuidplas. Door deze verandering kwam er een einde aan het gebruik van
het Gemeentehuis van Moordrecht. Omdat de Raadzaal in het voormalige Gemeentehuis sinds eind negentiger
jaren het pied à terre was van Moordrecht Klassiek, kwam er ook een einde aan het gebruik van die zaal.
Voor dit jaar blijft onzekerheid over onze 'behuizing' bestaan. Om die reden gaat het Open‐podiumconcert dit jaar
niet door. U kunt dit seizoen dus genieten van het Jong‐talentconcert in de Harmoniezaal te Moordrecht op
zaterdag 5 november. Het Professionele concert vindt plaats in de Ontmoetingskerk op zaterdag 28 januari.
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 jaaroverzicht 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 één exemplaar en kunt u het andere doorgeven.
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.
30 september 2011
Moordrecht Klassiek team,
Iwan Verrips ‐ Adrie Slobbe ‐ Trudi Bos (0182‐374789) ‐ Maarten Siebel
Informatie@moordrechtklassiek.nl

5 november 2011

28 januari 2012

Jong‐talent concert

Professioneel concert

Harmoniezaal, Sportlaan 5
Aanvang 19.30, gratis toegang,

Ontmoetingskerk, Molenlaan 1, Moordrecht
Aanvang 20.00 uur, entree € 6,50
Dubbelkwartet Magnificat, Moordrecht

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. In
tien tot twaalf minuten is het podium, met prachtige
concertvleugel, beschikbaar voor jonge talenten om
het publiek te laten genieten van een 'live'‐optreden
(geen gebruik van cd’s). Van alle aanmeldingen
stellen wij een programma samen.

VOCAAL DUBBELKWARTET ‘MAGNIFICAT’, opgericht in
1998, bestaat uit een groep enthousiaste, gemotiveerde
en bevriende zangers. Het kwartet staat onder leiding
van dirigent Arjan Uitbeijerse. ‘Magnificat’ wordt
begeleid door organist Jaap de Wit. Regelmatig werkt
het samen met een orkest of andere koren.
Het repertoire van ‘Magnificat’ omvat de periode van de
vroege 16e eeuw tot en met de 20e eeuw, met een
voorkeur voor de barok. In 2004 heeft het zich verdiept
in Engelse kerkmuziek en zong in evensongs in o.a.
Heusden en Gouda. In 2005 werd er gewerkt aan een
Bach‐project. Van 2006 tot en met 2008 heeft Magnificat
zich beziggehouden met een project rond het thema
'Magnificat'. Dit project heeft geresulteerd in een cd‐
opname.

5 november 2011

Workshop: Schilder je zelf‐
bedachte muziekinstrument
Harmoniezaal, Sportlaan 5

vocaal dubbelkwartet

MAGNIFICAT
mmv. INSTRUMENTALISTEN

Aanvang 15:00, gratis toegang,
deelname alleen na aanmelding bij
deborah.kunstles.nl of info@moordrechtklassiek.nl
De
bij
Moordrecht
Klassiek
gebruikelijke
kunstexpositie heeft dit keer een bijzonder tintje.
Deborah Asuni van Kunstles (www.kunstles.nl) en
Trudi
Bos
van
Moordrecht
Klassiek
(www.moordrechtklassiek.nl) organiseren op de
middag voorafgaand aan het Jong‐talentconcert,
bovengenoemde workshop. Met de gemaakte
kunststukken wordt de Harmoniezaal 's‐avonds
versierd.

Open podium concerten in de omgeving:
Zaterdag 21 januari 2012
Nieuwerkerk, muziekschool
Aanmelden bij Guus Brommet
Guusjosien@hetnet.nl ‐ 0180318897
Zaterdag 21 april 2012
Gereformeerde kerk, Dorpstraat, Zevenhuizen
Aanmelden bij Peter Lelieveld
Lelievink@ziggo.nl ‐ 0180 311942

