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EEN RIJK PALET AAN KLANKEN, SMAKEN EN GEUREN

GROTE KERK van MUIDEN

Proefkamermuziek is een concertserie van ontmoetingen, een prachtige gelegenheid om 
gezellig een avond uit te gaan in het prachtige stadje Muiden. In de serie staan artiesten 
en internationaal vermaarde ensembles garant voor gepassioneerde optredens, een breed 
palet van muziekstijlen en theatrale presentaties. Na de informele uitvoeringen worden er 
heerlijke wijnen geschonken en is het tijd voor napraten met musici, acteurs en dansers. 

De serie wordt geopend met de hartverscheurende opera Dido and Aeneas van Purcell, uit-
gevoerd door Johannette Zomer en een keur van artiesten. In november nemen vijf jonge 
toptalenten – het Ragazze Quartet en Nora Fischer – u mee in het geheime dagboek van 
Nora Plain. Als opmaat naar kerst worden delen uit het Weihnachtsoratorium van Bach uitge-
voerd. De uitvoerenden zijn merendeels jonger dan 30 jaar en de energie spat ervan af. In het 
Nieuwjaarsconcert staat het romantische verhaal Sneeuwstorm van Poesjkin centraal, een 
waar spektakel met musici, acteurs en dansers. Gastspelers komen uit Bashkortostan, dat 
aan de voet van de Oeral ligt. In maart geven internationaal gelauwerde artiesten als Rosanne 
Philippens, Karin Strobos en Ella van Poucke acte de présence in het programma Dedication. 
Publiek en musici bepalen de composities en zetten geliefden en bijzondere mensen in het 
zonnetje. Tot slot van het seizoen treden meestercellist Pieter Wispelwey en het Nederlands 
Blazers Ensemble op in het programma Gestreken en geblazen.

U bent van harte welkom!
Albert Adams, initiatiefnemer



zaterdag 30 september | 20.00 uur
TULIPA CONSORT O.L.V. JOHANNETTE ZOMER

Dido and Aeneas - Henry Purcell 
Dido Johannette Zomer | Aeneas / Sailor Eric Habets | Belinda Florien Hilgenkamp | Second Woman /  
First Witch Marlieke Haandrikman | Second Witch / Spirit Emilie Wijers | Sorceress Jolande Schoonenberg | 
verteller Peter Lusse
regie Marleen Prins | muzikale leiding Dirkjan Horringa
ensemble Tulipa Consort | koor projectkoor  

Aeneas is Troje ontvlucht en doet Carthago aan. Hij verblijft als gast bij Dido, de koningin van Carthago. 
Ze worden verliefd en besluiten te trouwen. Aeneas krijgt van een tovenares een verzonnen boodschap 
waarin hem wordt aanraden zijn reis voort te zetten. Na het afscheid sterft Dido door de hand aan zichzelf 
te slaan. De internationaal gelauwerde sopraan Johannette Zomer zal als Dido de aria When I am laid in 
earth met de tekst ‘remember me’ zingen. Daarnaast een keur van solisten, koor en ensemble. Het belooft 
een indrukwekkende scenische uitvoering te worden! 

Het Tulipa Consort is in 2013 door Johannette Zomer opgericht en legt zich toe op muziek uit de periode 
1600-1750. De naam van het ensemble is geïnspireerd op de tulpenmanie aan het begin van de 17e eeuw. 
In 1637 waren er tulpen die verhandeld werden tegen de waarde van een Amsterdams grachtenpand.



zaterdag 18 november | 20.00 uur
RAGGAZZE QUARTET EN NORA FISHER

The Secret Diary of Nora Plain
muziek Morris Kliphuis | libretto Lucky Fonz III | zang Nora Fischer
Ragazze Quartet: viool Rosa Arnold, Jeanita Vriens | altviool Annemijn Bergkotte | 
cello Rebecca Wise | slagwerk Remco Menting 

The Secret Diary of Nora Plain vertelt het intieme verhaal van Nora Plain die een eigen leven probeert 
te leiden in een wereld die alsmaar meer wil binnendringen - tot in haar diepste gedachten en gevoe-
lens. Een persoonlijk en hartverscheurend relaas over de verhoudingen tussen maatschappij, privacy, 
paranoia en erotiek.

Een liedcyclus, omgeven door de broeierige klanken van een strijkkwartet en de onvoorspelbare ritmiek 
van een jazzdrummer. Het ensemble laat zich inspireren door liedcycli van Schubert en The Juliet Letters 
van Elvis Costello & The Brodsky Quartet. Ze blazen deze vorm nieuw leven in, in een grensverleggend 
project met teksten en muziek van nú.

Het Ragazze Kwartet: vier jonge, gepassioneerde, talentvolle musici die graag aan iedereen willen laten 
horen hoe mooi en ontroerend, maar ook fluisterend, swingend en messcherp het klassieke strijkkwartet 
kan zijn. De programmering van het kwartet wordt gekenmerkt door veelzijdigheid: van Barok tot he-
dendaags, van intieme programma’s in klassieke setting tot muziektheaterproducties in het Oerol Festival. 



zondag 17 december | 15.00 uur 
KERSTCONCERT

Johann Sebastian Bach Weihnachtsoratorium 
drie Kantates en Christmas Carols
sopraan Maike van der Wiel | alt Franske van der Wiel | tenor Stephan Nijenhuis | bas Ruben Olthof
koor Koorschool Midden Gelderland | ensemble Muidens Ensemble | dirigent Albert Wissink

Na de succesvolle samenwerking in 2015 en 2016 tussen het Muidens Ensemble en de Koorschool 
Midden-Gelderland met uitvoeringen van de Messiah, staat dit seizoen het Weihnachtsoratorium van 
meestercomponist J.S. Bach op de lessenaars. Als opmaat naar de kerst worden drie kantates van dit 
meesterwerk uitgevoerd. Daarnaast zal een aantal Christmas Carols worden gezongen die uit verschil-
lende windstreken komen. 

Het Muidens Ensemble bestaat uit musici die in Muiden wonen en muzikale vrienden 
van buiten het stadje. Al bijna 20 jaar verzorgen zij in Muiden het traditionele kerst-
concert in de grote Kerk. 

Om nog meer in de kerstsfeer te geraken wordt ook 
dit jaar na afloop weer glühwein geschonken.



zaterdag 13 januari | 20.00 uur
HEXAGON ENSEMBLE

Sneeuwstorm
fluit Wout van den Berg | hobo Bram Kreeftmeijer | klarinet Arno van Houtert | fagot Marieke Stordiau | 
hoorn Christiaan Boers | piano Frank Peters | acteurs en dansers uit Bashkortostan
regie Mikhail Rabinovich | muziek Georgi Vasiljevitsj Sviridov (arr.)

De 17-jarige Marya en officier Vladimir worden hevig verliefd op elkaar. Haar ouders gaan echter niet 
akkoord met een huwelijk. Maar de geliefden besluiten in een nabij gelegen dorp toch in het geheim 
te trouwen. Echter, in de nacht waarin het huwelijk ingezegend wordt, scheidt een enorme sneeuw-
storm hen op weg naar de kerk. Pas jaren later blijkt wat er precies is voorgevallen. 

Een winters verhaal van Poesjkin vol romantiek, passie en actie, waarin het Hexagon Ensemble 
opnieuw muziektheater maakt met acteurs en dansers die aan de voet van de Oeral wonen en werken. 

Coproductie Hexagon Ensemble, Staats Theater van Bashkortostan en Art connects People.

Nieuwjaarsconcert!



donderdag 1 maart | 20.00 uur
ROSANNE PHILIPPENS & FRIENDS

Dedications – van Purcell to Piazzolla 
viool Rosanne Philippens | mezzo sopraan Karin Strobos | gitaar Johannes Moller | 
cello Ella van Poucke | piano Francois Lambret 

Rosanne Philippens is een uitgesproken musicus van de jongere generatie. Zij wil de muziek zo dicht 
mogelijk bij de luisteraar brengen. Muziek is immers niet alleen een expressie van de muzikale per-
soonlijkheid, maar kan ook een onuitgesproken liefdesverklaring zijn, een gedicht of een gedachte in 
klanken.

Dit programma draait om de keuze van u, de bezoeker. Enkele weken voor het optreden staat op de 
website van Proefkamermuziek een lijst met gevarieerde composities. U mag een stuk kiezen uit de 
lijst, een compositie die past bij een ode die u aan een dierbare zou willen brengen. Uw keuze en de 
tekst van uw ode mailt u aan Rosanne. 
De compositie en ode worden opgenomen in het programma en verteld en uitgevoerd door Rosanne 
en haar muzikale vrienden.



woensdag 18 april | 20.00 uur
NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE

Gestreken en geblazen
muziek Antonín Dvořák – Celloconcert, Serenade in d opus 44 
cello Pieter Wispelwey | ensemble Nederlands Blazers Ensemble

Dvorák heeft in de instrumentatie van zijn Serenade voor blazers ook een cello en contrabas opgenom-
en. Het is niet verwonderlijk dat dit werk mede daarom een hoeksteen van het NBE-repertoire is ge-
worden. Want het ensemble is altijd op zoek naar spannende combinaties. 
Pieter Wispelwey heeft het Celloconcert van Dvořák al talloze malen met symfonieorkest uitgevoerd. 
Maar ditmaal is de uitvoering door de Tsjechische componist Jan Dušek in een splinternieuw Blazers-
jasje gegoten. Dvořák reinvented!

Gezamenlijke bezieling en honger naar avontuur drijft het NBE tot het maken van theatrale muziekpro-
gramma’s die zelden onder één muzikale noemer te vangen zijn. Met de vernieuwende programma’s, 
wil het NBE een groot publiek verrassen, boeien, ontroeren en prikkelen. 



www.proefkamermuziek.nl 

Losse plaatsbewijzen
Middenschip stoel  € 29,50 
Middenschip bank  € 26,00
Zijbeuk  € 13,50

Abonnementen 
Bestellen via het bestelformulier: www.proefkamermuziek.nl
Alleen voor plaatsen in het middenschip | Naar keuze 4 - 6 optredens 
Prijzen vanaf € 83,20  (= 20% korting op losse plaatsbewijzen) 
Let op: reserveringen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt en 
donateurs hebben voorrang bij de placering.

Wordt donateur, dan bent u goedkoper uit en geniet u van de voordelen
-  De beste plaatsen vooraan in de kerk
-  € 100 korting op losse kaarten (= € 64,20 korting op een abonnement, 6 concerten)
-  Donatie € 125 per person per jaar (fiscaal aftrekbaar!)
- Meer informatie over donaties: www.proefkamermuziek.nl
Alleen met uw steun kan de serie in Muiden behouden blijven! 
 
Proefkamermuziek is een initiatief van Stichting Art connects People en een samenwerking van Amsterdam 
Sinfonietta, Nederlands Blazers Ensemble, Nederlands Kamerkoor en lokale partners. 
www.artconnectspeople.com

Fotografie 
Wout van den Berg, Merlijn Doomernik, Keke Keukelaar, Peter Lodder, Jonas Sacks, Miek Uittenhout, Albert Adams

INFORMATIE

Reserveren losse kaarten
www.proefkamermuziek.nl
reserveren@proefkamermuziek.nl
06-15173471

Partners

Overige info
Prijzen incl. consumptie € 3,50 
en reserveringskosten € 3,50


