
Fuse heeft grote bekendheid gekregen met optredens in DWDD en 
natuurlijk als huisband van Podium Witteman. De musici van Fuse 
laten zich inspireren door oude meestercomponisten en verbinden 
tradities met een eigentijdse speelwijze. Met hen vieren we de start 
van het jubileumseizoen van de serie Proefkamermuziek, die in 2020 
10 jaar concerten in Muiden biedt! Sprankelende noten worden na het 
optreden doorgezet in Italiaanse bubbels als we het glas heffen op 
de serie.

Reserveer tijdig want de belangstelling is groot!

Prijzen middenschip € 31,50 (stoel), € 27,50 (bank), € 15,50 (zijbeuk) 
inclusief een glas wijn van € 3,50, koffie, thee of fris.
Reserveren kaarten: www.proefkamermuziek.nl

Vanaf 18.00 uur biedt Restaurant Gieling een concertmenu voor 
€ 20,00 inclusief een glas wijn. 
Reserveren menu: reserveren@proefkamermuziek.nl

www.proefkamermuziek.nl / www.cultuurenwijn.nl

PROEFKAMERMUZIEK
EEN RIJK PALET AAN KLANKEN, SMAKEN EN GEUREN
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Zaterdag 28 september | 20.00 uur
FUSE

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 op-
tredens, 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.

Reserveer ook: zaterdag 10 november | De dochter van Meijer 
Pauline Broekema en The Amsterdam Consort


