
 
 

 

 
September 2018 

Moordrecht Klassiek team, 
Iwan Verrips - Trudi Bos (0182-374789) – Maureen Posthumus – Wiemer Hoekstra  

informatie@moordrechtklassiek.nl                                                             www.moordrechtklassiek.nl 
 

Beste Vrienden van Moordrecht Klassiek 
Onze organisatie doet zijn best om zich 
steeds weer te vernieuwen. Dit is enige 
jaren geleden in gang gezet met het 
verplaatsen van het professionele concert 
naar de Dorpskerk (het optreden van 
Wouter Harbers met strijkkwartet) en dit 
is met succes al tweemaal gecontinueerd. 
U herinnert zich vast nog de concerten van 
Carel Kraayenhof en “De Bezetting 
speelt”. 
 
Voor dit seizoen hebben we gekozen voor 
de gezellig verbouwde zaal “De Kroon”, 
voor het professionele- en het Open-
podiumconcert. 
 
Maar ditmaal hebben wij ook iets geheel 
anders in voorbereiding.  
 
Op 1 december komt er een zogeheten 
"scratchdag", in de Dorpskerk,  waarbij 
zangers en instrumentalisten zich kunnen 
inschrijven en samen de  
 

Messiah van Händel 
 

gaan vertolken. De voorbereidingen 
hiervoor, onder leiding van, 
eerdergenoemde, dirigent Wouter 
Harbers zijn al in volle gang en de 
aanmeldingen gaan goed. Momenteel 
zoeken we nog violisten en mannen voor 
het koor.  
Natuurlijk wordt het geen concert als er 
geen bezoekers zijn. Voor slechts 14,50 
kunt u een entreebewijs bekomen voor de 
uitvoering om 19.30 uur. Zowel op de site 
als aan de kerk te verkrijgen. Van harte 
hier voor uitgenodigd! Alle info op onze 
site. 
 

26 januari 2019 
19.30 

  De Kroon  
Land voor water 3 

Silvan de Smit, Iasonas 
Daskalakis - gitaar en Sophia 

Pedro - zang 
 

Een jong ambitieus internationaal trio, 
bestaande uit de gitaristen: de 
Nederlandse Silvan de Smit, de Griekse 
Iasonas Daskalakis en de Portugese 
zangeres Sophia Pedro. Zij zullen o.a. de 
Suite Conciones van De Falla uitvoeren. 
Gezien de kleine bezetting is gezocht naar 
een intiemere setting en hebben dat 



gevonden in “De Kroon” (het voormalige 
verzorgingshuis Huize Moerdregt) 

 
  
 

 
De toegangsprijs is 6,50 (65 plussers 4,50!) 
Te bestellen via email, site of telefonisch. 
  

9 maart 2019 
Open-podium concert voor alle leeftijden 

De kroon  
Land voor water 3 

Aanvang 19.30, gratis toegang, 
(vrijwillige bijdrage gewenst). 

Voor de pauze: ieder jong muzikaal talent 
tot en met 20 jaar,  
Na de pauze: musici van alle leeftijden uit 
Moordrecht of wijde omgeving.  
Opgeven voor dit concert, solistisch of in 
een ensemble voor 26 februari. In tien tot 
twaalf minuten is het podium, met 
prachtige vleugel, 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. 
Expositie: 
Beeldhouwgroep 
“Zuidbroek” 
 

 
 

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 is het 
makkelijk om deze door te sturen. Meer 
informatie staat op 
www.moordrechtklassiek.nl. Hier kunt u 
zich ook aanmelden voor bijdragen aan 
onze concerten of exposities.  
Wilt u de brief voortaan per email of wilt u 
geen bericht meer van ons, stuur graag 
een mailtje.  

 

Graag tot ziens op onze 

concerten


