
 

 
 

 

 

 

 
30 september 2014 

Moordrecht Klassiek team, 

Iwan Verrips - Adrie Slobbe - Trudi Bos (0182-374789) – Jos Vlietstra – Wiemer Hoekstra 

informatie@moordrechtklassiek.nl  

 

Geachte Vrienden van Moordrecht Klassiek 

Hierbij ontvangt u Moordrecht Klassiek's Vriendenbrief voor het muziekseizoen 2014 - 2015. 

Fijn om u te kunnen melden dat we weer de mogelijkheden hebben om mooie muziekavonden voor u te 

organiseren. 

Er zijn veranderingen in het bestuur. Jos Vlietstra en Wiemer Hoekstra, beiden behept met zeer 

muzikaal bloed, komen ons team versterken. Maarten Siebel heeft te kennen gegeven dat hij na 

jarenlange inzet en betrokkenheid ons team gaat verlaten. We willen hem vanaf deze plek van harte 

bedanken voor wat hij heeft betekend voor Moordrecht klassiek. 

Als u mensen in uw omgeving kent die misschien aan onze concerten zouden willen deelnemen, die 

graag zouden exposeren of alleen maar bezoeken, brengt u hen dan alstublieft op de hoogte van de 

mogelijkheden bij Moordrecht Klassiek. We vinden het ook fijn als u de gegevens van deze brief zou wilt 

verspreiden onder vrienden en kennissen zodat zo veel mogelijk mensen van deze concerten kunnen 

genieten. Krijgt u deze Vriendenbrief per e-mail, dan deze graag doorsturen. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 november 2014 

Jong-talent concert 

Harmoniegebouw, Sportlaan 5  

Aanvang 19.30, gratis toegang, 

vrijwillige bijdrage gewenst. 

Opgeven vóór 25 oktober, (liefst eerder) 

 

 

 

Ieder jong muzikaal talent tot en met 20 jaar uit 

Moordrecht of wijde omgeving kan meedoen met 

dit concert opgeven, 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. 

 

 



Bij de concerten van Moordrecht klassiek leggen 

we graag contact met beeldende kunst. Bij het 

Jong talent concert van 8 november zouden we 

graag kunstwerken tentoonstellen die diezelfde 

middag gemaakt worden door kinderen. Er is 

van twee uur tot half vijf een workshop: maak je 

eigen fantasie muziekinstrument. Het materiaal 

is (ribbel) karton, lijm, prikkers, elastiek, tape. 

De deelnemers aan de workshop hopen we 

natuurlijk ,s avonds bij het concert te gast te 

hebben om er iets over te kunnen vertellen. 

Aanmelden via trudi@moordrechtklassiek.nl 

Kosten 2,50. 

Leeftijd tussen 6 en 16 

Van harte welkom 

 

 

 

 

24 januari 2015 

Professioneel concert 

Trouwzaal van Zorgcentrum Vivere 

(voormalig Gemeentehuis Moordrecht)  

Westeinde 1 

Aanvang 20.00, toegang € 7,50 

Canja trio 

Een kijkje in de keuken van het riet-trio 

 

In het MK professionele concert kunt u luisteren 

het Canja Ensemble, bestaande uit drie jonge musici 

bomvol enthousiasme en talent, u kennis laten 

maken met de bijzondere wereld van het riettrio. 

Heeft u al eens alle registers van een fagot gehoord? 

Bent u wel eens omver geblazen door een hobo? 

Wordt u graag meegenomen door de zachte klanken 

van een klarinet?    

Sinds 2008 bouwde het Canja Ensemble een 

omvangrijk repertoire op dat varieert van 

onbekende pareltjes van Wolfgang Amadeus Mozart 

tot de aangrijpende muziek van de Nederlandse 

componist Rudolf Escher en van muziek uit de 

rimboe van Heitor Villa-Lobos tot tranentrekkers van 

Astor Piazzolla. Het ensemble is regelmatig te 

beluisteren op zeer uiteenlopende locaties. De 

afgelopen jaren speelden de jonge musici in 

huiskamers door heel Nederland, in de Mac Donalds, 

op het Grachtenfestival, voor Radio 4, tijdens het 

Festival Classique in Den Haag en in de Grote Zaal 

van het Muziekgebouw aan ' IJ in Amsterdam. 

 
 

Connie Harkema is beeldend woordkunstenaar. 

“Voor een eerlijke tekst en een kleurrijk beeld” 

is haar aanprijzing op haar website. 

Zij gaat het concert verrijken met haar 

woordkunst 
           UBBELKWARTET ‘MAGNIFICAT’, opgericht in 

1998, 

 
 

 

 

                                  14 maart 2015 

Open-Podium concert 

Harmoniegebouw, Sportlaan 5 

Aanvang 19.30, gratis toegang, 

vrijwillige bijdrage gewenst. 

Opgeven vóór 1 maart 

 

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. 

Exposant is Ruurd Visser met fotografie 

 

 

 

www.moordrechtklassiek.nl 


