Vrienden van Moordrecht Klassiek,
Zeer verheugd zijn wij dat we u het programma
voor het muziekseizoen 2004 – 2005 aan kunnen
bieden.

Jong-talent-concert - 6 november 2004
Aanvang 19:30!
Dit concert, georganiseerd voor het vierde
achtereenvolgende jaar, heeft zich een fijne
reputatie verworven. Talentvolle jonge musici tot
plm. 20 jaar krijgen daarin gelegenheid op te
treden en podium ervaring op te doen. Het gaat om
het plezier van het musiceren. We nodigen jonge
musici uit Moordrecht en de wijde omgeving uit
zich voor dit concert op te geven vóór 20 oktober
2004.

Professionele concert – 29 januari 2005
Aanvang 20:00 uur!

het Amateurconcert samen op basis van
gevarieerdheid in bijdragen en met een voorkeur
voor nieuwe deelnemers.
We hopen van harte dat u de data in uw agenda
noteert en dat we u mogen begroeten op onze
concerten. Deelnemers zijn essentieel voor onze
concerten maar ook als luisteraar bent voor ons
Voorwaarden voor deelname aan Jong-talent- en
Amateurconcert
•
De bijdrage is aangenaam voor het publiek.
•
Er wordt solistisch of in klein groepsverband
opgetreden.
•
Het programmaonderdeel duurt maximaal 10 tot
12 minuten.
•
Het genre is klassiek (dit mag ruim geïnterpreteerd worden).
•
De bijdrage wordt op tijd per brief, telefonisch
of e-mail opgegeven aan Trudi Bos.

Deze avond zijn bij ons 3 jonge musici te gast;
Hyke Bandsma – altviool – en Jorist van Haaften –
cello. Zij worden begeleid op de vleugel. Deze
combinatie gaat ons werken uit verschillende
stijlperiodes laten horen, e.e.a. Geheel passend in
de stijl van Moordrecht klassiek.

heel belangrijk.
Voor nadere informatie over deze drie
evenementen raden wij u aan de plaatselijke
kranten en affiches te volgen of onze website te
bezoeken. Alle concerten zijn op zaterdagavond in
de stijlvolle Raadzaal van het gemeentehuis te
Moordrecht.

Amateurconcert – 5 maart 2005
Aanvang 19:30!

Wilt u deze informatie liever niet meer
ontvangen? Laat het ons even weten en we blijven
even goede vrienden.

Het dit seizoen voor de 6e keer georganiseerde
amateurconcert is van opzet weer als voorheen.
Iedereen kan zich hiervoor opgeven vóór 20
februari 2005. Behalve muzikale bijdragen hopen
we ook dit jaar weer op literaire bijdragen (proza
& poëzie).
Wij, organisatoren van Moordrecht Klassiek
stellen de programma’s van het Jong-talent- en

Is uw e-mailadres niet bekend bij ons, geeft het
dan snel aan ons door. Naast de jaarlijkse Nieuwsbrief, komt alle verdere informatie aan u per email.

Moordrecht Klassiek

Trudi Bos, Adrie Slobbe, Wim Bulk, Maarten Siebel

september, 2004

Stevensstraat 44, 2841 CV MOORDRECHT; tel: 0182 – 374789
e-mail: informatie@moordrechtklassiek. nl, internet: www.moordrechtklassiek.nl

