PROEFKAMERMUZIEK
EEN RIJK PALET AAN KLANKEN, SMAKEN EN GEUREN

SEIZOEN 2018/2019

GROTE KERK van MUIDEN
Ons stadje Muiden verwelkomt de komende jaren vele nieuwe inwoners. De concertserie Proefkamermuziek biedt een prachtige kans om elkaar te ontmoeten in de ‘oude’ stad.
Het zal vast even wennen zijn met zovelen, maar ‘kunst verbindt’, zeker als internationaal
vermaarde artiesten en ensembles garant staan voor gepassioneerde optredens.
Ook komend seizoen brengen zij een breed palet van muziekstijlen. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met de musici, acteurs en dansers. Proefkamermuziek schenkt daarbij
heerlijke wijnen voor u.
Carel Kraayenhof en zijn ensemble openen de serie met zijn jubileumprogramma 30!
Bevlogen tangojaren. In november neemt pianiste Daria van den Bercken u mee in de wereld
van Domenico Scarlatti. A Scarlatti Story geeft een muzikale inkijk in deze bijzondere componist, waarbij Daria vertelt en speelt. Het Kerstconcert biedt een waaier van liederen en andere
composities uit verschillende windstreken, geïnspireerd op het eeuwenoude kerstverhaal.
Het Nieuwjaarsconcert 2019 is een Ode aan Amsterdam, waarbij ook De Meiden van de Kade van
zich laten horen in de apotheose van het programma. In maart wordt het beroemde Stabat
Mater van Pergolesi uitgevoerd door Johannette Zomer en Cécile van de Sant. Het Nederlands
Blazers Ensemble besluit het seizoen met Bach en Soefi, een palet van klanken uit Oost en
West.
U bent van harte welkom!
Albert Adams, initiatiefnemer

CAREL KRAAYENHOF ENSEMBLE
Zaterdag 6 oktober | 20.00 uur

30! Bevlogen tangojaren | jubileum en afscheid

bandoneon Carel Kraayenhof | piano Juan Pablo Dobal | viool Bert Vos, Iefke Wang | cello Jan Willem
Troost | contrabas Jaap Branderhorst
Bandoneonist Carel Kraayenhof zit dertig jaar in het vak. Hoog tijd voor een ‘best of’ programma. Het
ensemble speelt de bekendste composities van de hand van Carel, waaronder ‘Clavel Rojo’ (opgedragen
aan maestro Osvaldo Pugliese), de hits ‘Nata’ en ‘Blanca’ (witneus, opgedragen aan zijn kat) en het ‘Adios
Nonino’ van Astor Piazzolla. Het optreden is onderdeel van een jubileumtournee maar tevens het afscheid van Carels zijn ensemble.
‘30!’ kenmerkt zich door melancholieke melodieën, afgewisseld met heftige tangobeats en eigentijdse
composities. Carel Kraayenhof wordt als een van de meest toonaangevende muzikanten van de Argentijnse tango gezien. Als bandoneonist is hij virtuoos. Zijn spel is ontroerend. Als componist wordt hij omschreven als iemand die in staat is de grenzen van het muzikale tangospectrum te verleggen.

DARIA VAN DEN BERCKEN
Zaterdag 10 november | 20.00 uur

A Scarlatti Story

muziek Domenico Scarlatti - Sonates voor piano o.a. K.519, K.141, K.119 - K.247, K.54, K.87
piano Daria van den Bercken
Daria van den Bercken doet dingen graag nét even anders. Zij nodigde mensen op straat uit om naar een
huisconcert bij haar thuis te komen. In São Paulo hing ze 30 meter hoog met haar concertvleugel aan
een hijskraan en speelde voor duizenden mensen. Ze liet zich met haar piano op een aanhanger langs de
Amsterdamse grachten en het Vondelpark rijden. Op allerlei manieren bracht ze haar grote liefde voor de
muziek aan de man.
Daria zal u in dit programma vragen dichter bij de piano te komen zitten, zodat zij in een intieme setting
een persoonlijke bloemlezing uit het rijke oeuvre van Scarlatti via de muziek en verhalen aan u over kan
brengen. Laat u inspireren door een overvloed aan muzikaal genot van deze componist! Daria is de enige
Nederlandse ‘Steinway Artiest’.

WISHFUL SINGING EN THE AMSTERDAM CONSORT
Zaterdag 22 december | 20.00 uur

Kerstconcert

muziek van Bach, Britten, Palestrina, Rutter en anderen
zang Anne-Christine Wemekamp (eerste sopraan), Maria Goetze (tweede sopraan), Marjolein Verburg
(mezzosopraan), Indra van de Bilt (eerste alt), Marjolein Stots (tweede alt) | ensemble The Amsterdam
Consort
Vijf zangeressen, die méér doen dan alleen maar zingen: dat is Wishful Singing. De klassiek geschoolde
zangeressen combineren a cappella zang, een overtuigend verhaal en een theatrale uitvoering op het
allerhoogste niveau. Het repertoire is breed en loopt uiteen van werken uit de renaissance en de barok
tot volksmuziek en close harmony. Wishful Singing treedt op door heel Europa en is bekend van televisieprogramma’s als Podium Witteman, Maestro en DWDD.
Met de benaming van Amsterdam Castle Muiderslot is de naam van het Muidens Ensemble veranderd in
The Amsterdam Consort. Het credo was ‘gelijk oversteken’. Maar in beide gevallen zijn het de mannen en
vrouwen uit Muiden die de kar trekken. Al 20 jaar verzorgen Muidense musici en muzikale vrienden het
traditionele kerstconcert in de grote Kerk. Om nog meer in de kerstsfeer te geraken, wordt ook dit jaar na
afloop weer glühwein geschonken.

NIEUW AMSTERDAMS KLARINET KWARTET
Zaterdag 12 januari | 20.00 uur

m.m.v. De Meiden van de Kade

Ode aan Amsterdam | Nieuwjaarsconcert!

muziek Wim Sonneveld - Ik zou met jou (arr. Jesse Faber) | Ramses Shaffy - Het is stil in Amsterdam
(arr. Bram Faber) | Louis Davids - Het hondje van Dirkie (arr. Jesse Faber) | Mahler - Trauermarsch, uit
symfonie nr. 1 (arr. Jesse Faber), Scherzo, uit symfonie nr. 1 (arr. Marijn van Prooijen) | Mendelssohn Variations Sérieuses (arr. Bram Faber)
zang Sterre Konijn | klarinet Sergio Hamerslag, Bart de Kater, Tom Wolfs, Jesse Faber |
m.m.v. De Meiden van de Kade o.l.v. Vincert de Lange
In dit programma gaan we op expeditie door de geschiedenis van Amsterdam en dalen af naar de meest
intieme plekken van haar muzikale ziel. Deze blijkt veel verschillende gezichten te hebben! Zo is het perspectief op Mokum vanuit een Oost-Europese straatmuzikant volslagen anders dan dat vanuit de klassieke
Concertgebouwtraditie en zorgt de visie van de in Amsterdam woonachtige Argentijnse componist Diego
Soifer voor een andere invalshoek dan de romantische stadsschetsen van ‘good old’ Wim Sonneveld.
Voor de een is Amsterdam het Venetië van het Noorden, voor de ander is de stad zijn eigen drugsparadijs.
Amsterdam is een draaiorgelhoofdstad, een multiculturele smeltkroes waar je jaren op een parkeervergunning moet wachten. De musici koesteren de verschillende Amsterdammers en laat ze horen tijdens
een muzikale ode aan de stad. Speciale gasten zijn De Meiden van de Kade die een draai maken naar een
Muidense apotheose van dit Nieuwjaarsconcert.
Partners: Stadsraad Muiden, Gemeente Gooise Meren

JOHANNETTE ZOMER, CÉCILE VAN DE SANT
Zaterdag 16 maart | 20.00 uur

m.m.v. Tulipa Consort

Stabat Mater | ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag

muziek Pergolesi - Stabat Mater | Arabische Lamentaties, Fado en Lofliederen van Hildegard von Bingen
sopraan Johannette Zomer | mezzosopraan Cécile van de Sant | fado zang Gisela João | ud Jawa Manla |
qanûn Shaza Manla
ensemble Tulipa Consort: viool Elisabeth Ingenhousz, Marc Cooper | altviool Yoshiko Morita | cello
Lucia Swarts | contrabas Maggie Urquhart | theorbe Michiel Niessen | clavecimbel Siebe Henstra | CaDanz
dansgroep Zutphen
Internationale vrouwendag brengt vrouwen uit diverse culturen samen.
De dag staat voor solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. In het NRC stond:
“In het Stabat Mater ervaren we schoonheid en droefheid, eenzaamheid én lotsverbondenheid. Het vermogen te verbinden wordt gepersonifieerd door de vrouw: in tijden van crisis en lijden zijn het vrouwen
die families, gemeenschappen en naties bij elkaar houden. We zien het telkens weer in de brandhaarden
in de wereld, in het Midden-Oosten, in vluchtelingenkampen, in vrouwelijke regeringsleiders.”
In zijn Stabat Mater toont Pergolesi dat vrouwen niet alleen binnenshuis bestaan, maar ook publiekelijk.
Daarmee stijgt vrouwelijkheid ver uit boven moederschap en bevestigt het vrouwelijke waarden in de
maatschappij. Dit optreden is een ‘ode aan vrouwen’ en wordt gevierd met muziek en dans uit verschillende tijden en windstreken.

NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE
Dinsdag 14 mei | 20.00 uur

Bach en Soefi

muziek J.S. Bach - diverse composities en klassieke Iraanse muziek (bewerkingen Mathilde Wantenaar)
zang Haleh Seyfizadeh, Elisabeth Hetherington | tär Ali Ghamsari | theorbe David Mackor | ensemble
Nederlands Blazers Ensemble
Zoals het soefisme aanspoort tot eenheid en harmonie, en oosters en westers gedachtegoed met elkaar
verbindt, zo omarmen in dit programma traditionele Iraanse muziek en Johann Sebastian Bach elkaar.
Samen met muzikale vrienden brengt het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) een oriëntaalse Bach in
innige omhelzing met oude Perzische muziek ten gehore. De verbindende muziek is van de hand van
componiste Mathilde Wantenaar. Zij onderscheidde zich tijdens compositiewedstrijden van het NBE door
diepgang en engagement.
Gezamenlijke bezieling en honger naar avontuur drijft het NBE tot het maken van theatrale muziekprogramma’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.

INFORMATIE
www.proefkamermuziek.nl

Losse plaatsbewijzen
Middenschip stoel € 29,50
Middenschip bank € 26,00
Zijbeuk		
€ 14,50

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

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

Abonnementen
Bestellen via het bestelformulier: www.proefkamermuziek.nl
Alleen voor plaatsen in het middenschip | Naar keuze 4 - 6 optredens
Prijzen vanaf € 88,40 (= 15% 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
- € 92,00 korting op losse kaarten (= € 65 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 Art connects People i.s.m. Amsterdam Sinfonietta,
Nederlands Blazers Ensemble, Nederlands Kamerkoor, Cultura Ede en lokale partners.
www.artconnectspeople.com
Fotografie
Hanneloes Boonstra, Arjan van Bruggen, Merlijn Doomernik, Feiki Koster, Stephan Mehrer, Casper Rila, Jonas Sacks,
Vijaj Slagter, Bokkie Vink, Albert Adams

Partners

TJABIEN.COM

BESTELLEN ABONNEMENTEN
Een abonnement bestaat uit minimaal 4 optredens. U kunt ook voor 5 of 6 optredens kiezen. U kunt kiezen uit plaatsen in het middenschip op een stoel of op een bank. De plaatsen op stoelen zijn beperkt. Bestellingen worden op
volgorde van binnenkomst behandeld, waarbij donateurs voorrang hebben. Mocht u plaatsen op stoelen bestellen
en deze zijn niet meer beschikbaar, dan wordt uw abonnement aangepast naar plaatsen in de banken. In dat geval
ontvangt u per e-mail bericht en wordt het teveel betaalde bedrag teruggestort.
Donateurs besparen tot 45% op de abonnementsprijzen!!! Ze zijn goedkoper uit dan reguliere abonnementhouders.
Donateur worden? Vul uw algemene gegevens in en ga door naar de volgende pagina: Bestellen donateurs.
Achternaam ..................................................................

Voorletters .........................................

O De heer

Geboortejaar ......................................

O Mevrouw (aankruisen wat van toepassing is)

Adres .........................................................................................................................................
Woonplaats ..................................................................

Postcode ...........................................

E-mail ..........................................................................

Telefoon ............................................

Prijzen losse kaarten: middenschip stoel € 29,50 - bank € 26,00 | bank in zijbeuk € 14,50
Abonnementen: 15 tot 18 % korting.
Datum

Programma

Aantal
kaarten*

Abonnementsprijzen **

Za 6 oktober

Carel Kaayenhof
30! Bevlogen tangojaren

X Stoel € 25,00 | Bank € 22,10

Za 10 november

Daria van den Bercken
A Scarlatti Story

X Stoel € 25,00 | Bank € 22,10

Za 22 december

Wishful Singing e.a.
Kerstconcert

X Stoel € 25,00 | Bank € 22,10

Za 12 januari

Klarinet Kwartet e.a.
Nieuwjaarsconcert

X Stoel € 25,00 | Bank € 22,10

Za 16 maart

Johannette Zomer e.a.
Stabat Mater

X Stoel € 25,00 | Bank € 22,10

Di 14 mei

NBE - Bach en Soefi

X Stoel € 25,00 | Bank € 22,10

Subtotaal

* Minimaal 4 optredens kiezen			
Subtotaal € .......................
** Binnen een abonnement kiest u voor stoel of bank,
Administratiekosten abo
€
5,50 +
maar geen combinatie. Doorstrepen wat niet van toepassing is.
			
Totaal
€ .......................
Ik zal het totaalbedrag voor het abonnement(en) overmaken op rekening
NL 46 ABNA 05 79 18 79 93 t.n.v. Stichting Art connects People,
Nooit Gedacht 118, 1398 EG, Muiden onder vermelding van: ‘uw naam en PKM 18-19’.

Handtekening .....................................................................

Datum .......................

Het ingevulde formulier voor 15 september in een enveloppe sturen naar:
PROEFKAMERMUZIEK, Nooit Gedacht 118, 1398 EG Muiden, of mail een scan naar: reserveren@proefkamermuziek.nl.
Na ontvangst van uw bestelling en de betaling wordt aan u per e-mail een bevestiging gestuurd.
U kunt ook online bestellen! www.proefkamermuziek.nl
Uw adresgegevens worden door Art connects People, de stichting waar Proefkamermuziek onderdeel van is, gebruikt
om u te informeren over de programma’s, wijzigingen, acties en overige activiteiten.

BESTELLEN DONATEURS

Abonnement(en) voor donateurs zijn voor alle zes de optredens in de serie in Muiden. De plaatsbewijzen zijn voor de beste plaatsen op stoelen in het middenschip, op de eerste rijen voor het podium.
Donateurs bieden wij als dank, in de jaren dat zij schenken, abonnementen met extra korting. Nadat wij
uw bestelformulier ontvangen hebben, sturen wij u een bevestiging met daarop aangegeven op welke
wijze u het bedrag van het abonnement(en) en het bedrag van de donatie kunt voldoen. De betalingen
dienen namelijk gescheiden te worden gedaan. Indien u meerjarig schenkt dan ontvangt u tevens de
schenkingsakte. Als donateur bespaart u, inclusief uw netto kosten van de donatie, ruim 15% (indien IB
tarief 52%) in vergelijking met de kosten van een regulier abonnement!
Ik wil graag donateur-abonnement(en) bestellen:
.......................... (aantal abo)

x

€ 85,00			

= € .......................... .....

en doneer (aankruisen):
O 5 jaar (meerjarige schenking met akte vanaf 2018, volledig fiscaal aftrekbaar)
O 1 jaar (fiscaal aftrekbaar, drempel 1% drempel verzamelinkomen van toepassing)
een bedrag van € 125 per persoon x

............ (aantal abo)

Handtekening: ..............................................................................

= € ..............................
Datum: .......................

Het ingevulde formulier voor 15 september in een enveloppe sturen naar:
PROEFKAMERMUZIEK, Nooit Gedacht 118, 1398 EG Muiden,
of mail een scan naar: reserveren@proefkamermuziek.nl.
Na ontvangst van uw bestelling en de betaling wordt aan u per e-mail een bevestiging gestuurd.
U kunt ook online bestellen! www.proefkamermuziek.nl

