EXTRA
NIEUWSBRIEF
oktober 2019

INDELING MASTERCLASS BEKEND
Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van oktober is de indeling van de masterclass
inmiddels vastgesteld. Deze masterclass wordt gegeven door de bekende pianist en
musicoloog Ralph van Raat. U bent van harte welkom om deze unieke masterclass
geheel of gedeeltelijk bij te wonen. U kunt inlopen en vertrekken wanneer u dat wilt. We
sluiten deze muzikale middag af met een gezellig drankje, dat inbegrepen is in de uiterst
lage toegangsprijs van € 5,00.
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Masterclass piano en ensembles
zaterdag 12 oktober 2019 tussen 12.00 en 17.00 uur

12.00 uur ensemble Sine Nomine
pianokwartet (piano, viool, altviool, cello).
pianokwartet in g mineur opus 25 (eerste deel) Johannes Brahms

12.40 uur Wonne Kroes, piano
Maurice Ravel, Jeux d'Eaux.

13.20 uur Trio Livello
Mateo Viscarra Wilde (piano).
Alvaro Arroyo Arroyo (viool).
Gemma Smit (cello).
Ludwig van Beethoven, Piano trio No. 7 in bes majeur, WoO 39 Allegretto.

14.00 uur tot 14h20 pauze

14.20 uur Roelfke Huttenga, piano
C. Debussy
Reflets dans l'eau uit Images 1ère série
M. Ravel
Oiseaux tristes uit Miroirs

15.00 uur Ensemble Zeffiretto
Nardi Thonen (sopraan)
Amber Thevis (sopraan)
Nikki van Zanen (piano).
So wahr die sonne scheinet
Skromna
Gruss

R. Schumann
A. Dvorak
F. Mendelssohn

Piano solo: Cancion y Danza nr 1

F Mompou.

16.00 uur presentatie
Volgorde NTB
17.00 uur borrel en afsluiting tot 18.00 uur
Alle tijden onder voorbehoud.
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Meer informatie
Aanvullende informatie vindt u op www.concertenoudekerk.nl Hier vindt u niet alleen
actuele informatie over de concerten maar ook een overzicht van onze programma's in
de afgelopen jaren.
Wij zijn ook actief op twitter @CSOKOosterbeek en onze facebookpagina is te vinden
onder @culturele stichting oude kerk
Voorafgaande aan de concerten versturen wij een nieuwsbrief per mail met meer
informatie over de musici en het programma. Zo blijft u op de hoogte van de komende
concerten. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via secretariaat@concertenoudekerk.nl

Culturele Stichting Oude Kerk
secretariaat@concertenoudekerk.nl
www.concertenoudekerk.nl
Oude Kerk, Benedendorpsweg 134, Oosterbeek
aanvang concerten om 15h30, kerk open vanaf 15h00

3

