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Voorwaarden voor deelname aan Jong-talent en
Amateurconcert
• Muziekspel is aangenaam om naar te luisteren.
• Er wordt solistisch of in klein groepsverband

gemusiceerd.
• Het programmaonderdeel duurt maximaal 10

tot 12 minuten.
• Het genre is klassiek  (dit mag ruim geinter-

preteerd worden).
• De bijdrage wordt op tijd per brief of e-mail

opgegeven aan Trudi Bos.

Vrienden van Moordrecht Klassiek,

Wij zijn blij u weer het programma voor het
muziekseizoen 2003 – 2004 bekend te kunnen
maken. 

Jong-talent concert - 8 november 2003
Op 8 november 2003 wordt, voor het derde
achtereenvolgende jaar, weer een concert
georganiseerd waar talentvolle jonge musici
tot plm. 20 jaar gelegenheid krijgen om op te
treden. Het jong-talent concert is geen
wedstrijd; het gaat om het plezier van het
musiceren en luisteren en geeft jonge men-
sen gelegenheid om podiumervaring op te
doen. Dit concert is uniek in de omgeving en
heeft zich langzamerhand een fijne reputatie
verworven. We nodigen jonge musici uit de
wijde omgeving uit zich voor dit concert op te
geven voor 10 oktober 2003.

Amateurconcert – 6 maart 2004
Voor mensen die de 20 al gepasseerd zijn
organiseren wij op 6 maart 2004 het
amateurconcert. De opzet is weer als
voorheen. Iedereen kan zich hiervoor opgeven
tot 1 februari 2004. Behalve muzikale
bijdragen hopen we ook dit jaar weer op
literaire bijdragen (proza & poëzie). 

Voor beide concerten geldt dat wij als
organisatie van Moordrecht Klassiek het
programma samenstellen op basis van
gevarieerdheid in muziek- en intrumentkeuze

en een lichte voorkeur voor nieuwe
deelnemers en inwoners van Moordrecht. 

Professionele concert – 17 april 2004
Op 17 april 2004 staan voor alle klassieke
muziekliefhebbers de deuren wijd open voor
het professionele concert. We hebben de
contrabasiste Cornelia Roth en pianiste
Liesbeth Wildeveld op ons podium, een zeer
bijzondere combinatie die geheel past in de
stijl van Moordrecht klassiek. 

Voor nadere informatie over deze drie
evenementen raden wij u aan de plaatselijke
kranten en affiches te volgen. Alle concerten
zijn op zaterdagavond in de Raadzaal van het
gemeentehuis te Moordrecht en beginnen om
19:30 uur.

We hopen van harte dat u de data in uw
agenda noteert en dat we u mogen begroeten
op onze concerten. Wij kijken er met plezier
naar uit.

Moordrecht Klassiek
Trudi Bos,  Adrie Slobbe, Maarten Siebel se


