
 
 

 
 

 

Beste Vrienden van Moordrecht Klassiek
Hierbij ontvangt u Moordrecht Klassiek's Vriendenbrief voor het muziekseizoen 2013 - 2014. We 
zijn blij dat er dit seizoen weer een concert gaat plaatsvinden in de trouwzaal van het oude 
gemeentehuis. De verbouwing naar zorgcentrum Vivere is grotendeels achter te rug en ons 
Professionele concert zal daar weer plaatsvinden, tw. op 25 januari, 2014 om 20:00. Onze 
andere twee concerten vinden nog steeds plaats in de zaal van het Harmoniegebouw 
(Sportlaan 5): het Jong-talentconcert op 2 november en het Open-Podiumconcert op 1 maart, 
beide om 19:30. Meer over de concerten vindt u op de volgende pagina. 
Als u mensen in uw omgeving kent die misschien aan onze concerten zouden willen 
deelnemen, die graag zouden exposeren of alleen bezoeken, brengt u hen dan alstublieft op de 
hoogte van de mogelijkheden bij Moordrecht Klassiek. We vinden het ook fijn als u de informatie 
uit deze brief verspreidt onder vrienden en kennissen zodat zo veel mogelijk mensen van deze 
concerten kunnen genieten. Meer informatie staat op www.moordrechtklassiek.nl. Hier kunt u 
zich ook aanmelden voor bijdragen aan onze concerten of exposities. Eventuele wijzigingen of 
aanvullingen van het programma geven wij door per e-mail en plaatsen wij in de lokale bladen 
 

30 september 2013 
Moordrecht Klassiek team, 

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

www.moordrechtklassiek.nl 
 

 
 

 
 
 

Tempel van Visnu (Bettina Wappner) 

 
 
 
 
 
 
 

Open podium concerten in de omgeving: 
  

Zaterdag 18 januari 2014 
 Nieuwerkerk, muziekschool 

Aanmelden bij Guus Brommet 
Guusjosien@hetnet.nl - 0180318897 

 
Zaterdag 5 april 2014 

Gereformeerde kerk, Dorpstraat, Zevenhuizen 
Aanmelden bij Peter Lelieveld 

Lelievink@ziggo.nl - 0180 311942 
 

 



2 november 2013 
Jong-talent concert 
Harmoniezaal, Sportlaan 5  

Aanvang 19.30, gratis toegang, 
vrijwillige bijdrage gewenst. 

Opgeven vóór 20 oktober (liefst eerder) 
Ieder jong muzikaal talent tot en met 20 jaar uit 
Moordrecht of wijde omgeving kan meedoen 
met dit concert, solistisch of in een ensemble. In 
tien tot twaalf minuten is het podium, met 
prachtige concertvleugel, beschikbaar om het 
publiek te laten genieten van een 'live'-optreden 
(geen gebruik van cd’s). Van alle aanmeldingen 
stellen wij een programma samen. 
 
De expositie parallel aan 't concert wordt 
verzorgd door Jong-talent Hester Be. Zij 
exposeert met tekeningen. 
 
 

Pentekening Gouwekerk (Hester Be) 
 

25 januari 2014 

Professioneel concert 
Trouwzaal in Zorgcentrum 

Vivere 
(voormalig Gemeentehuis Moordrecht)  

Aanvang 20.00, toegang €  7,50 
Heleen Bartels & Matthieu SmitA 

Kaarten  KWA 
Kaarten te bestellen via onze site en aan de zaal 
verkrijgbaar. 
In het MK professionele concert kunt u luisteren 
naar de harpiste Heleen Bartels en de pianist 
Matthieu Smit. Heleen Bartels studeerde 
hoofdvak schoolmuziek en harp aan het 
conservatorium in Arnhem. Zij volgde 
harplessen bij o.a. Stefica Žužek en Manja 
Smits 

Heleen treedt regelmatig op waarbij ze 
solostukken voor harp afwisselt met liederen 
waarbij zij zichzelf op de harp begeleidt.  
Mathieu Smit kreeg op jonge leeftijd pianoles 
van zijn moeder, daarna studeerde hij 
muziektheorie met bijvak piano aan het 
Koninklijk Conservatorium. Daarnaast is hij 
actief als koordirigent bij drie koren.  
Mathieu en Heleen vormen al jarenlang een duo 
waarbij ze piano, harp en zang op verschillende 
manieren combineren. Ze zullen u naast 
klassieke werken van De Falla, Franck, 
Chaminade en Saint-Saëns ook verrassen met 
wat lichtere composities, waaronder enkele 
liederen van Piaf. 
 
 

 

Matthieu Smit & Heleen Bartels 
 

 
 
 

1 maart 2014 
Open-Podium concert 

Harmoniezaal, Sportlaan 5  
Aanvang 19.30, gratis toegang, 

vrijwillige bijdrage gewenst. 
Opgeven vóór 15 februari 

 
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 
welkom of andere vormen van kunst. 
De expositie bij dit concert zal verzorgd worden 
door Zuidplas kunstenaar Bettina Wappner en 
haar cursisten. Bettina, afgestudeerd aan de 
Willem de Kooningacademie in Rotterdam in 
autonome schilderkunst en grafische 
technieken, schildert en maakt keramiek en 
beelden in brons. Haar werk wordt gekenmerkt 



door het vergankelijke van het aardse leven en 
door mystieke sferen. 
 
 
 
 
 


