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Geachte Vrienden van Moordrecht Klassiek
Hierbij ontvangt u de Vriendenbrief van
Moordrecht Klassiek voor het muziekseizoen 2016 - 2017.
Fijn om u te kunnen melden dat we weer
de mogelijkheden hebben om mooie
muziekavonden voor u te organiseren.
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 willen 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.

Speciale aandacht!
U hebt het goed gelezen: seizoen 2017.
Want na ampel overleg heeft de
organisatie van Moordrecht Klassiek
besloten om in 2016 geen apart jong-talent
concert te laten plaatsvinden. In plaats
daarvan zal het open podium concert van

11 maart 2017 een combinatie zijn van
jeugd en volwassenen. Deelnemers kunnen
zich hiervoor opgeven (nog ver weg) voor
26 februari 2017.
Dit heeft vooral te maken met het
professionele concert van 4 februari 2017.
We zijn erin geslaagd om de nu al bijna
legendarische
bandoneonspeler Carel
Kraayenhof te contracteren. Wij kennen
hem allemaal van zijn emotionele muziek
tijdens de huwelijksinzegening van (toen
nog) Prins Willem Alexander en Maxima.
Hij zal samen spelen met de Argentijnse
meesterpianist Juan Pablo Dobal. Het
spreekt bijna vanzelf: deze gebeurtenis
mag u niet missen!
Na enig rekenwerk zijn wij tot de slotsom
gekomen
dat,
mede
door
de
kostenbesparing vanwege het annuleren
van het jong-talent concert, het haalbaar
moet worden geacht om u dit concert aan
te bieden voor 17,50 euro in de
voorverkoop (19,00 euro aan de kerk). Op
die manier hopen we het concert voor
iedereen toegankelijk te maken.
Het zal, evenals het laatste succesvolle
professionele concert met Wouter
Harbers, plaatsvinden in de Dorpskerk
Moordrecht, Kerkplein 12, om 20.00 uur.

11 maart 2017

4 februari 2017
Professioneel concert
Dorpskerk Moordrecht
Kerkplein 12
Aanvang 20.00,
toegang € 17,50 in voorverkoop (via de
website, een email of telefoon nummer
boven aan de brief).
Bij de entree € 19,00
“Hotel Victoria”

Carel Kraayenhof
&
Juan Pablo Dobal

Open-podium concert voor alle leeftijden
Harmoniegebouw, Sportlaan 5
Aanvang 19.30, gratis toegang,
(vrijwillige bijdrage gewenst).

Ieder muzikaal talent, alle leeftijden, 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 om het publiek te laten genieten
van een 'live'-optreden en om podium
ervaring op te doen (geen gebruik van cd’s).
Van alle aanmeldingen stellen wij een
programma
samen.

Opgeven
februari

vóór

26

Exposant: Agaath
de Kwaadsteniet schilderijen

4 november 2017
Jong-talent concert
Harmoniegebouw, Sportlaan 5
Aanvang 19.30, gratis toegang,
vrijwillige bijdrage gewenst.
Opgeven vóór 25 oktober, (liefst eerder)

Exposant: Joke van
der Vlist - keramiek
’, opgericht in

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 om het publiek te laten genieten
van een 'live'-optreden en om podium
ervaring op te doen (geen gebruik van cd’s).
Van alle aanmeldingen stellen wij een
programma samen.

