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In het 10-jarig jubileumseizoen van de serie Proefkamermuziek worden jonge talenten en
internationaal gelauwerde artiesten gepresenteerd. Zij brengen in concerten en theatrale
voorstellingen een brede waaier van componisten, stijlen en verhalen. Het aantal inwoners van
Muiden groeit in een rap tempo door de voortgang van de wijk De Krijgsman, en ons vestingstadje
is al een paar jaar onderdeel van de Gemeente Gooise Meren. De serie Proefkamermuziek biedt
een prachtige kans om elkaar te ontmoeten en in het jubileumseizoen te vieren dat ‘kunst
verbindt’. Na afloop van de optredens is er gelegenheid om na te praten, samen met de musici,
acteurs en vertellers. Proefkamermuziek schenkt daarbij heerlijke Italiaanse wijnen voor u.
Het vermaarde ensemble Fuse opent de serie. De musici laten zich inspireren door oude meestercomponisten en verbinden tradities met een eigentijdse speelwijze. De in Bussum wonende
Pauline Broekema vertelt over de periode ’40-’45. Een familiegeschiedenis en een verhaal over
Muiden - Muiderberg versmelten met muziek tot een rode draad aan de tijd. De kerst wordt
ingeluid met de lichtheid en vreugde van Messiah.
Het Nieuwjaarsconcert 2020 is een Ode aan Muiden, waarbij kunstenaars uit Muiden en omgeving de seizoenen in Muiden in schilderijen exposeren. Meestervioliste Lisa Jacobs speelt op
gepassioneerde wijze met haar String Soloists de Vier jaargetijden van Vivaldi. In maart klinkt
Stravinsky’s Histoire du Soldat met tekst van Bart Moeyaert in Iemands lief. Het Nederlands
Blazers Ensemble besluit het seizoen met de Vier letzte Lieder van Strauss.
In september heffen we graag het glas met u op een mooi seizoen!
Albert Adams, initiatiefnemer

FUSE
Zaterdag 28 september | 20.00 uur

Fuse Live | 10 jaar Proefkamermuziek!
muziek Maurice Ravel, Simeon ten Holt, Manuel de Falla, Miles Davis, Nils Frahm, György Ligheti,
Flairck e.a.
viool Julia Philippens, Emma van der Schalie | altviool Adriaan Breunis | cello Mascha van Nieuwkerk |
contrabas Tobias Nijboer | percussie Daniel van Dalen
Als huisband bij Podium Witteman en dankzij optredens bij DWDD heeft Fuse zich flink in de kijker
gespeeld. Toch kennen maar weinig mensen de route die Fuse sinds 2012 heeft afgelegd: honderden optredens, van rokerige clubs en serene kerken tot festivalweides en concertgebouwen. De uren op het
podium, onder de televisielampen en experimenterend in hun repetitiehok zijn inmiddels in het DNA van
Fuse gesleten. Het maakt de groep virtuoos, aanstekelijk en op elkaar ingespeeld.
Vergeet wat je denkt te weten over klassieke muziek, violen en ongemakkelijke concertgewoontes.
Fuse neemt je in no-time mee in hun muzikale wereld, waarvan je achteraf pas weet dat je er
behoefte aan had.
Na afloop van het optreden toasten we met Italiaanse bubbels op het 10-jarig jubileum
van de serie Proefkamermuziek.

PAULINE BROEKEMA EN THE AMSTERDAM CONSORT
Zaterdag 9 november | 20.00 uur

De dochter van Meijer
muziek Antonin Dvořák, Robert Schumann, Gustav Mahler, Hendrik Andriessen, Dmitri Sjostakovitsj e.a.
verteller Pauline Broekema | fluit Jeannette Landré | fagot, contraforte Marieke Stordiau |
viool, altviool Albert Adams | piano Mariken Zandvliet
Meijer, de vader van de kleine Sara (1941) wordt met de eerste trein van Westerbork naar Auschwitz
gevoerd. Sara en haar moeder Mies duiken onder, om veiligheidsredenen gescheiden van elkaar. Na
de bevrijding blijkt bijna niemand van hun grote joodse familie nog in leven. De dochter van Meijer gaat
over bezetting en bevrijding. Over eindeloze jaren in onderduik. Over angst, heimwee en rouw. Het is
het verhaal van schoften en meelopers. En van ‘stille’ helden, de mannen en vrouwen die hun leven
riskeerden om er voor anderen te kunnen zijn.
De voorstelling is gebaseerd op Het uiterste der zee. De Arbeiderspers bracht dit boek van Pauline
Broekema uit in 2018. Pauline is als geen ander in staat om het onnoembare te schilderen in verhalen.
De musici omarmen de geschiedenis met werken en arrangementen van diverse componisten. Muziek
en verhaal versmelten in het programma als een rode draad aan de tijd.
Pauline Broekema werd in Groningen geboren en werkte 34 jaar als redacteur-verslaggever bij de NOS
en het NOS-Journaal. In januari 2019 nam zij afscheid. Onderzoeken en willen weten wat mensen drijft,
vertellen wat zij heeft ontdekt, het is haar leven.

KERSTCONCERT
Zondag 22 december | 15.30 uur

Messiah van Georg Friedrich Händel
sopraan Johanneke Vogel | alt Franske van der Wiel | tenoren Stephan Neijenhuis, Tjerk Bakker |
bas Ruben Olthof
koor Koorschool Midden Gelderland | ensemble Muidens Ensemble en muzikale vrienden |
dirigent Albert Wissink
Händel werd in hetzelfde jaar als Johann Sebastiaan Bach geboren, hemelsbreed op een afstand van
150 km. In tegenstelling tot Bach kwam Händel echter niet uit een muzikaal gezin. Dat Händel de kans
kreeg zijn muzikale talent te ontwikkelen, was niet aan zijn vader maar aan de hertog van SaksenWeißenfels te danken. Van zijn 18e tot 50e jaar was Händel voornamelijk te vinden in de wereld van de
opera. Pas daarna, in 1741, componeerde hij in 24 dagen Messiah. De première vond plaats in Dublin.
De tekst van Messiah is verdeeld over het Oude en Nieuwe Testament en doorloopt alle christelijke
feestdagen. Ruim 40 jonge zangers van de Koorschool Midden-Gelderland, in de leeftijd van 8 tot 30
jaar, werken mee aan het kerstconcert in Muiden. Händel beperkte zich bij de première van Messiah
tot een ensemble met strijkers, trompet en pauken. Een prachtige intieme setting zoals die ook in de
Grote Kerk te beluisteren zal zijn.
Na afloop wordt van het concert wordt er glühwein geschonken om een winterse kerstsfeer 		
aan te tippen. Wie weet gaat het dan ook sneeuwen.

LISA JACOBS & THE STRING SOLOISTS
Zaterdag 11 januari | 20.00 uur

Ode aan Muiden | Nieuwjaarsconcert!
muziek Antonio Vivaldi - Vier jaargetijden | Johan Svendsen - Romance | Pietro Locatelli - Vioolconcert
nr. 4 in E | Eugène Ysaye - Les Neiges d’Antan
muzikale leiding Lisa Jacobs | ensemble The String Soloists
Nederlands topvioliste Lisa Jacobs wordt geroemd om haar gepassioneerde, meeslepende en virtuoze
spel. In 2015 startte zij samen met muzikale vrienden vanuit verschillende windstreken The String Soloists. Lisa is artistiek leider en voert aan vanaf de 1e stoel of als soliste. Het hoge niveau van samenspel
van de musici in combinatie met hun frisse podiumuitstraling heeft afgelopen jaren tot diverse tournees
over de wereld geleid.
Het programma omvat alle seizoenen en een rijke schakering aan sferen. De seizoenen volgens Vivaldi
rijgen zich met virtuoze en romantische composities tot een rode draad. Het zal geen verbazing wekken
dat alle componisten ook violisten waren!
Evenals in eerdere jaren is dit Nieuwjaarsconcert de start van het culturele jaar 2020 in Muiden. Daarom
exposeren lokale kunstenaars schilderijen van Muiden door de seizoenen heen. Het optreden en de
expositie zijn een prachtige gelegenheid om met elkaar te delen in de Gemeente Gooise Meren.

PIETER VAN LOENEN AND FRIENDS
Zaterdag 21 maart | 20.00 uur

‘Iemands lief’, het verhaal van een soldaat
muziek Igor Stravinsky - Histoire du soldat
verteller Hanneke Last | regie Teus van der Stelt | tekstbewerking Bart Moeyaert |
artistieke leiding Pieter van Loenen
viool Pieter van Loenen | contrabas James Oesi | klarinet Vincent Martig | fagot Thomas Dulfer |
cornet Estibaliz Collado | trombone João Canelas | slagwerk Antonio Pierna García
Een vioolspelende soldaat is op weg naar huis. Onderweg ontmoet hij de duivel die hem zijn viool ontfutselt in ruil voor geld en macht. Moe en hongerig gaat hij akkoord, en dat was dom ... dat was echt ontzettend dom.
De Vlaamse schrijver Bart Moeyaert geeft een nieuw gezicht aan Histoire du soldat van Stravinsky. In de
regie van Teus van der Stelt is het stuk in een hedendaagse setting geplaatst. Een groep militairen heeft
een dag vrij en besluit een stuk te spelen voor hun kameraden - precies hoe Stravinsky het voor zich zag
dat dit stuk zou worden opgevoerd. Hanneke Last – actrice, zangeres en schrijver – is verteller in deze
succesvolle productie.
Het ensemble is samengesteld door Pieter van Loenen, Young Artist in Residence van de
NJO Muziekzomer 2018.

NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE
Woensdag 22 april | 20.00 uur

Vier letzte Lieder
muziek Richard Strauss - Vier letzte Lieder, Metamorphosen
ensemble Nederlands Blazers Ensemble
In de eerste helft van 1945 schreef Strauss nog één belangrijk orkestwerk: de weemoedige Metamorphosen, een studie voor 23 solostrijkers. Dat hij het een ‘studie’ noemde, was een understatement: het
is een van zijn meest volmaakte composities. Het wordt over het algemeen gezien als een elegische
klaagzang op de verwoesting die de oorlog ook in Duitsland aanrichtte. Een van de thema’s van het
stuk citeert letterlijk de treurmars uit Beethovens derde symfonie, de Eroica.
Enkele jaren later schreef de vierentachtigjarige Strauss zijn misschien wel meest geliefde compositie, de Vier letzte Lieder, letterlijk zijn laatste liederen, zijn zwanenzang. Hij heeft ze zelf nooit live
kunnen horen, want hij stierf kort na de voltooiing in 1949. De liederen stralen een sfeer van afscheid
en berusting uit. De componist neemt afscheid van het leven, en de wereld neemt afscheid van een
genre en van een muzikale taal die nu definitief ‘historisch’ was geworden.

INFORMATIE
www.proefkamermuziek.nl

Losse plaatsbewijzen
Middenschip stoel € 31,50
Middenschip bank € 27,50
Zijbeuk		
€ 15,50

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 € 94,00 (= 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 op stoelen in het middenschip
- € 78,00 korting op losse kaarten (= € 49,50 korting op een abonnement, 6 concerten)
- Donatie € 150 per person per jaar (125% 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
Rita Dolmann, Merlijn Doomernik, Ronald Knapp, Nic Limper, Stephan Mehrer, Bokkie Vink, Albert Adams

Partners

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 ruim 30% op de abonnementsprijzen!!! Zij krijgen de beste plaatsen, vooraan bij het podium.
De netto kosten voor donateurs zijn vrijwel hetzelfde als voor reguliere abonnementhouders. Donateur worden?
Vul hieronder 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 € 31,50 - bank € 27,50 | bank in zijbeuk € 15,50
Abonnementen: 15% korting.
Datum

Programma

Aantal
kaarten*

Abonnementsprijzen **

Za 28 september

Fuse - Fuse live

X Stoel € 26,75 | Bank € 23,50

Za 9 november

Amsterdam Consort De dochter van Meijer

X Stoel € 26,75 | Bank € 23,50

Zo 22 december

Kerstconcert - Messiah

X Stoel € 26,75 | Bank € 23,50

Za 11 januari

Lisa Jacobs Vier jaargetijden - Vivaldi

X Stoel € 26,75 | Bank € 23,50

Za 21 maart

Iemands lief, het verhaal
van de soldaat

X Stoel € 26,75 | Bank € 23,50

Wo 22 april

NBE - Vier letzte Lieder

X Stoel € 26,75 | Bank € 23,50

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 op het bestelformulier en PKM 19-20’.
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 heel eenvoudig 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 zijn de jaarlijkse netto kosten van uw meerjarige donatie plus een donateurs-abonnement vrijwel hetzelfde als de kosten van een regulier abonnement!
Ik wil graag donateur-abonnement(en) bestellen:
.......................... (aantal abo)

x

€ 111,00			

= € .......................... .....

en doneer (aankruisen):
O 5 jaar (meerjarige schenking met akte vanaf 2019, volledig fiscaal aftrekbaar)
O 1 jaar (fiscaal aftrekbaar, drempel 1% drempel verzamelinkomen van toepassing)
een bedrag van € 150,00 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

