
 

 

 

 

Moordrecht Klassiek team: 

Iwan Verrips - Trudi Bos (0182374789 of 0633865806) – 

Hans van der Meer – Wiemer Hoekstra  

informatie@moordrechtklassiek.nl       www.moordrechtklassiek.nl 

Moordrecht Klassiek blijft verrassen en 

daarom presenteren we graag ons mooie 

programma voor het nieuwe seizoen! Na 

een diepe corona-winterslaap zijn we 

weer helemaal terug! 

Even wat geschiedenis: Moordrecht 

Klassiek is ooit in samenwerking met de 

toenmalige gemeente Moordrecht gestart 

met concerten in de raadzaal. We 

verzorgden elke maand een concert om de 

zaal ook voor de gemeenschap van 

Moordrecht te gebruiken. Het 

gemeentehuis is woonzorgvilla Vivere 

geworden en daarmee stopten ook de 

concerten. 

Echter, met nieuwe leiding en goede 

contacten met Vivere is het plan ontstaan 

om opnieuw de trouwzaal te gebruiken 

voor onze concerten. Dat geeft leuke en 

nieuwe mogelijkheden. De zaal is geschikt 

voor een beperkt aantal bezoekers en dus 

zullen de concerten van Moordrecht 

Klassiek kleinschaliger en intiemer 

worden. 

Een Open-podiumconcert wordt dus 

kleiner in aantal deelnemers, maar die 

kunnen dan wel weer langer het podium 

bezetten. Voorheen hadden we zo’n 12 

programma-onderdelen. Het programma 

wordt nu compacter en minder lang. 

Daartegenover staat dat we dit seizoen 

vier Open-podiumconcerten kunnen 

geven. Heb je iets moois te brengen dat 

rijp is voor publiek? Meld je aan! Het mag 

behalve (licht-)klassieke muziek ook 

woordkunst zijn of iets anders dat je graag 

aan publiek zou willen laten zien. Vooral 

ook jonge talenten zijn van harte welkom 

om mee te doen. 

Daarnaast gaan we ons best doen de 

concerten op te luisteren met kleine 

exposities van lokale kunstenaars. 

 

Je bent van harte welkom dus om je aan te 

melden voor een van de Moordrecht 

Klassiek-avonden, om zelf mee te doen of 

om te komen luisteren! 

Natuurlijk kun je aan de zaal altijd 

proberen of er nog plaats is, maar omdat 

Vivere een maximumaantal bezoekers van 

60 plaatsen heeft is vooraf aanmelden wel 

aan te raden.  

 

Op de volgende pagina vindt u onze 

aankomende concerten. Algemene 

informatie: 

Vivere: Westeinde 1, Moordrecht 

(trouwzaal, hoofdingang aan de dijk) 

Dorpskerk: Kerkplein 12, Moordrecht 

Alle concerten beginnen om 19.30 uur. 

De concerten zijn vrij toegankelijk, tenzij 

anders aangegeven. Een vrijwillige 

bijdrage wordt zeer gewaardeerd. 

 

Tankt u bij Peut? Vergeet niet om 

Moordrecht Klassiek te steunen! 

mailto:Iinformatie@moordrechtklassiek.nl
http://www.moordrechtklassiek.nl/


Onze aankomende concerten: 

 

Vrijdag 30 september 
Locatie: Vivere 

 
Openingsconcert door leden van het 
Moordrecht Klassiek-team, geholpen 
door muzikale vrienden. 
 
Met Wiemer Hoekstra (saxofoon), Pim 
Poppe (piano), Hans van der meer 
(gitaar) en Trudi Bos (fluit). 

 

Vrijdag 4 november 
Locatie: Vivere 

 
Open-podiumconcert. Aanmelden zo 
snel mogelijk, in ieder geval vóór 25 
oktober. Een piano is aanwezig. 

 

Vrijdag 16 december 
Locatie: Vivere 

 
Open-podiumconcert. Thema: 
kerstmuziek. Aanmelden vóór 6 
december. Een piano is aanwezig. 

 

Vrijdag 17 februari 
Locatie: Vivere 
Entree: €12,50 

 
Professioneel 
concert. Emile ter 
Schegget (foto) en 
Tim Veldman. 
 
Professioneel jong 

blokfluitduo met klavecimbel. 
 
Barok/klassieke muziek 
 
Zie ook 
https://www.emileterschegget.com/  

 

Vrijdag 31 maart 
Locatie: Vivere 

 
Open-podiumconcert. Aanmelden vóór 
21 maart 
 
Een vleugel is aanwezig, dus veel 
pianisten welkom! 

 

april 2023, exacte datum 
volgt 

Locatie: Dorpskerk 
Entree: €15,00 

 
Het Alphens Kozakkenkoor 

onder leiding van Arkadi Gankin 
 

Authentieke orthodoxe muziek uit 
vooral Oekraïne en nostalgische, 
romantische en opzwepende 
kozakkenliederen.  
 
https://www.alphenskozakkenkoor.nl/ 
 
 
  

 

Vrijdag 12 mei 
Locatie: Vivere 

 
Open-podiumconcert. Aanmelden vóór 
2 mei 
 
Een piano is aanwezig. 

 

Meer informatie over onze concerten vindt 

u binnenkort op moordrechtklassiek.nl. 

Daar kunt u ook alvast een zitplaats 

reserveren voor het Openingsconcert op 30 

september aanstaande. Graag tot dan! 

https://www.emileterschegget.com/
https://www.alphenskozakkenkoor.nl/

