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Beste Vrienden van Moordrecht Klassiek
De organisatie van Moordrecht Klassiek
doet zijn best om u als publiek steeds met
iets nieuws te verrassen.
In het jaar 2020 staan twee
concertavonden vast, te weten

25 januari 2020
Vrolijke avond in Wenen!
Door solopianist Wouter Harbers
met een gelegenheidsorkest.
De kroon
Land voor water 3
Aanvang 19.30, toegang €12,50
Een uniek programma met “feestelijke
pianoconcerto’s uit Wenen. Van Mozarts
lichtvoetige Romance, via een ontroerend
Adagio van Beethoven naar een dansende
Rondo all Üngarese”. We sluiten het
concert af met het volledige
pianoconcerto in D van Haydn. Zelfs de
toegift verklappen we: Eine kleine
Nachtmusik van Mozart!
Een meespeelconcert voor piano en orkest
onder leiding van de voor ons welbekende
en steeds beroemder wordende pianist
Wouter Harbers.
Het begeleidend orkest begint vorm te
krijgen, er wordt nog
gezocht naar enkele strijkers die van
wanten weten en mee kunnen repeteren.
Info op te vragen bij ons.
Een goedbedoelde waarschuwing vooraf:

de capaciteit voor bezoekers van dit
concert is slechts 65 personen dus wacht
niet te lang met reserveren van een
entreekaart om dit zeer speciale concert
bij te wonen.
Dit kan via alle bovenstaande info
(website, mailen, bellen)
Verder in het verschiet:
Gezien het grote succes met de Messiah
scratch in december 2018 wil Moordrecht
Klassiek dit evenement herhalen in het
najaar van 2020. De datum hiervoor is
wordt hopelijk snel bevestigd
De concerten zullen ook nu weer worden
omlijst door werken van beeldende
kunstenaars.

7 maart 2020
Open-podium concert voor alle leeftijden
De kroon
Land voor water 3
Aanvang 19.30, gratis toegang,
(vrijwillige bijdrage gewenst).

Op 7 maart staat, eveneens in gebouw De
Kroon, het langzamerhand traditionele
Open-podium concert gepland.
Terugkijkend op de ervaringen
van afgelopen jaar is ook nu gekozen voor

de variant "alle leeftijden" met
voor de pauze de jong-getalenteerden tot
en met 20 jaar en na de pauze
de overige leeftijden uit Moordrecht dan
wel verre omstreken.
Ook deze avond staat weer een prachtige
vleugel klaar en iedere deelnemer
krijgt in 10 á 12 minuten de gelegenheid
zijn of haar kunnen te tonen.
De avond begint om 19.30, de toegang is
gratis maar ter bestrijding van de kosten
vragen wij u om een vrijwillige bijdrage.
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: Ruurd Visser fotografie

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

