
 
Aan de Vrienden van Moordrecht Klassiek 

 
 
Stichting Moordrecht Klassiek 
Het kan u niet ontgaan, Moordrecht Klassiek is sinds enige maanden een Stichting. 
De reden hiervoor? Met de overgang van de Gemeente Moordrecht in de Gemeente 
Zuidplas is het voor een subsidieaanvraag verplicht om een stichting te zijn. Dat is 
sinds begin dit jaar een feit. 
O ja, voorzitter van Stichting Moordrecht Klassiek is Trudi Bos, de penningmeester is 
Adrie Slobbe, secretaris is Maarten Siebel en Iwan Verrips is bestuurslid. 
 
Verbreding en samenwerking 
Wat ons betreft zal er vooralsnog weinig veranderen. We gaan in principe door met 
het organiseren van concerten/exposities. Wel overwegen we om de basis van de 
Stichting te verbreden door bijvoorbeeld beeldende kunst, woordkunst en dans, een 
meer herkenbare plaats te geven in onze activiteiten oa. door uit te zien naar 
personen die zich voor deze vormen van kunst binnen de Stichting willen inzetten. 
Tevens hebben we de wens om meer samenwerking te zoeken met gelijkgezinde 
organisaties in andere delen van de Gemeente Zuidplas.  
 
Geïnteresseerd in uw mening & gedachten 
Wij waren in 't verleden en blijven in de toekomst geïnteresseerd in wat uw gedachten 
zijn over onze activiteiten. Graag horen wij die, we kunnen er alleen maar beter van 
worden. Stuur ons een mailtje, schiet ons aan in de pauze, op straat of op welke 
andere manier dan ook.  

1 oktober 2012 
Moordrecht Klassiek team, 

Iwan Verrips - Adrie Slobbe - Trudi Bos (0182-374789) - Maarten Siebel 
informatie@moordrechtklassiek.nl  

 
 
3 november 

2012 
Jong-talent 

concert 
Harmoniegebouw 

Sportlaan 5 
Moordrecht 

Aanvang 19.30, gratis toegang, vrijwillige 
bijdrage gewenst. Opgeven vóór 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 tien tot twaalf minuten is het 
podium, met prachtige concertvleugel, voor jonge 
talenten beschikbaar om het publiek te laten 
genieten van een optreden. Gebruik van cd’s als 
begeleiding wordt niet gewaardeerd. De 
aanmeldingen zijn al goed op gang. Wie talent 
heeft en graag mee wil doen moet zich heel snel 



aan melden. Het bestuur stelt een programma 
samen uit de aanmeldingen. 
’s Middags om 15.00 uur is er een workshop 
schilderen. Thema is: het schilderen van de 
dieren van het muziekstuk Peter en de Wolf wat ’s 
avonds uitgevoerd zal worden door jonge 
talenten. Het geschilderde werk wordt dan 
geëxposeerd. Aanmelden via ons email-adres. 
Deelname is gratis, vrijwillige bijdrage wordt 
gewaardeerd. 

 
 
 

 26 januari 2012 
Professioneel concert 

Harmoniegebouw Moordrecht 
Aanvang 20.00 uur, entree € 12,50 

Kinderen €5 
 

Ramon Lormans op marimba en Vincent Houdijk, 
percussie zijn meesters op hun instrumenten. Het 
beloofd een zeer bijzondere ervaring te worden. 
Zij komen met een gevarieerd programma,  
werken van o.a. M. Ravel, D. Scarlatti, F. Chopin 
en S. Rachmaninov.  
Ramon studeert in de Master's opleiding aan het 
Conservatorium van Amsterdam. Hij won, samen 
met Eva Grinsven op saxofoon, het Prinsen-
grachtconcours 2012 (www.ramonlormans.nl). 
Vincent (1981) studeerde in Tilburg aan het 
conservatorium en doceert nu zelf regelmatig aan 
de Hoge school der muziek. 
  
De exposant bij dit 
concert is Trudi 
Bos. Hoewel Trudi, 
net als velen van 
ons, tot de soort 
'twee-benigen' 
behoort, wordt zij 
door kenners veelal 

omschreven als duizendpoot.  
Behalve tijd aan muziek besteedt Trudi tijd aan 
beeldende kunst. Ze is een beeldend kunstenaar 
met een grote collectie 
schilderijen en 
beeldhouwwerken. Echter, 
meer recentelijk heeft zij 
zich opgeworpen tot ware 
concurrent van Diergaarde 
Blijdorp met dien 
verstande dat haar dieren, 
na aanvankelijk door haar 
kleurrijke kwast te zijn 
vorm gegeven, aanzienlijk 
eenvoudiger zijn in 
gebruik.  
(www.muziekerie.nl)  
(www.decolife.nl onder Tru-Things) 

 
 

9 februari 2013 
Open-podium concert 

 
Harmoniegebouw 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 25 januari. 
Onder dezelfde voorwaarden als bij het Jong-
talent concert, maar nu voor alle leeftijden, wordt 
een programma samengesteld uit de 
aanmeldingen. Op dit concert zijn naast muzikale 
aanmeldingen ook literaire bijdragen of andere 
vormen van kunst welkom. 
De expositie bij dit concert zal verzorgd worden 
door kunstenaars uit Zuidplas.  

 

 
 
 
 

Open podium concerten in de omgeving: 
Zaterdag 13 april 2013, aanvang 20.00 uur  

Ontmoetingskerk te Zevenhuizen  
Aanmelden bij Peter Lelieveld 

lelievink@ziggo.nl - 0180 311942 
  

Zaterdag 19 januari 2013 
Nieuwerkerk a/d IJssel, muziekschool 

Aanmelden bij Guus Brommet 
guusbrommet@planet.nl – 0180318897 


