
Inmiddels heeft het ‘Nieuwjaarsconcert van Muiden’ zich een 
vaste plek verworven in de serie Proefkamermuziek. Waarom af-
reizen naar Wenen of het Concertgebouw in Amsterdam als het  
Nieuwjaarsconcert voor inwoners van Muiden om de hoek is? 
Even op de fiets of een paar stappen zetten naar de prachtige 
Grote Kerk. De komende jaren zullen we met de nieuwbouw in  
De Krijgsman veel nieuwe bewoners verwelkomen. 
Het Nieuwjaarsconcert is een prachtige gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten, te genieten van muziek en op het bijzondere leven 
en het wonen in Muiden te toasten, samen met burgemeester  
Han ter Heegde en leden van het openbaar bestuur.

Met het programma ‘Ode aan Amsterdam’ brengen het Nieuw 
Amsterdams Klarinet Kwartet en zangeres Sterre Konijn, samen 
met De Meiden van de Kade uit Muiden, een brede waaier van mu-
ziek uit vervlogen tijden, met een knipoog naar het heden. 

PROEFKAMERMUZIEK
EEN RIJK PALET AAN KLANKEN, SMAKEN EN GEUREN

Nieuwjaarsconcert 
in de Grote Kerk van Muiden
Zaterdag 12 januari 2019 | aanvang 20.15 uur

Nieuwjaarsreceptie in Fort C 
(het Muizenfort)
Voorafgaand aan het Nieuw-
jaarsconcert zal burgemeester  
Han ter Heegde tijdens de Nieuw-
jaarsreceptie de vrijwilligersprijs 
‘De Muider Roemer’ uitreiken aan 
een of meerdere stadgenoten die zich als vrijwilliger(s) op 
een bijzondere manier actief hebben getoond voor de ge-
meenschap. Met hen, andere vertegenwoordigers van het  
gemeentebestuur en inwoners van Muiden, zal het glas 
worden geheven op een gezond en voorspoedig jaar 2019. 
De receptie is van 17.30 tot 19.30 uur. 

Reserveren
Voor het Nieuwjaarsconcert zijn kaarten beschikbaar van-
af € 14,50 inclusief een consumptie. Reserveren voor het  
concert: reserveren@proefkamermuziek.nl 
Verdere informatie: www.proefkamermuziek.nl 
De toegang tot de Nieuwjaarsreceptie is vrij.

Expositie geschiedenis Muiden
In samenwerking met de Historische Kring Stad Muiden is op de 
avond van het Nieuwjaarsconcert in de Grote Kerk een kleine ex-
positie te zien over de geschiedenis van Muiden, Bussum en Naar-
den, de plaatsen die inmiddels samen de gemeente Gooise Meren 
vormen. Met het programma ‘Ode aan Amsterdam’ moet natuurlijk 
wel tussen de oren blijven dat Muiden en Naarden eerder stads-
rechten hadden dan broer Amsterdam! 

Initiatiefnemer van het Nieuwjaarsconcert: 

ARTCONNECTSPEOPLE
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Zaterdag 12 januari | 20.15 uur
‘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 - Varia-
tions Sérieuses (arr. Bram Faber) 

Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet: 
klarinet Sergio Hamerslag, Bart de Kater, Tom Wolfs, 
Jesse Faber 
zang Sterre Konijn
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. 

Het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet is geen onbekende in 
het Muidense. Enkele jaren geleden gaf het ensemble een kort  
file-concert voor de open brug op de A1. Lange rijen automobilisten 
konden ervan genieten. Met een eigenzinnige kijk op klassieke mu-
ziek en spontaniteit op het podium weet het ensemble al snel de 
harten van het publiek te veroveren! 

Het multitalent Sterre Konijn zal de vier heren van het kwartet  bij-
staan. Zij zingt van levensliederen, Franse chansons tot Bulgaarse 
volksmuziek en van jazz tot klassieke avant-garde. Tevens speelt zij 
viool en theremin.

De Meiden van de Kade vieren in 2019 hun 20-jarig bestaan. Onder 
de bevlogen leiding van dirigent Vincent de Lange brengen circa 50 
vrouwen liederen over het zware zeemansleven, verre havens en 
heimwee. Maar vrolijke liederen over water en zee en repertoire van 
Ramses Shaffy, Freek de Jonge en bijvoorbeeld Thé Lau is hen ook 
op het lijf geschreven.
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