
De zomerse voorstelling 75 ZONNESTRALEN wordt voor 
maximaal 35 bezoekers per optreden in een ‘Corona 
proof’ setting opgevoerd in de Grote Kerk van Muiden.

In dit theatrale vertelconcert nemen Pauline Broekema en de musici 
van The Amsterdam Consort u mee naar Muiden, Muiderberg en 
omgeving rond 1900. We volgen de geschiedenis in een veelkleurig 
palet aan verhalen waarin ‘stille helden’ de hoofdrol spelen.

Enkele van de musici van The Amsterdam Consort traden eerder 
op in Muiden met o.a. het Nederlands Blazers Ensemble. In deze 
voorstelling treden zij op in kleine bezetting en omarmen zij met 
muziek de verhalen.

Kaarten online reserveren www.proefkamermuziek.nl
Plaatsbewijzen € 22,50 inclusief een glas witte of rode wijn of 
appelsap. De plaatsen worden toegewezen op stoelen en banken op 
basis van de datum van ontvangst van de reservering.

www.proefkamermuziek.nl / www.cultuurenwijn.nl

PROEFKAMERMUZIEK
EEN RIJK PALET AAN KLANKEN, SMAKEN EN GEUREN

75 ZONNESTRALEN
Grote Kerk | Muiden 
Voorstellingen op 13 | 14 | 15 augustus 
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Do 13 aug - 20.30 | Vr 14 aug - 20.30 | Za 15 aug - 14.00 / 16.30 / 20.30 
PAULINE BROEKEMA & THE AMSTERDAM CONSORT

75 ZONNESTRALEN
composities van Erik Satie, Manuel de Falla, Albert Roussel, Dmitri Sjostakovitsj, 
Claude Debussy, Willen Landré
fluit Jeannette Landré | fagot Marieke Stordiau | viool, altviool Albert Adams | 
piano Mariken Zandvliet

De voorstelling 75 ZONNESTRALEN is een theatraal vertelconcert waarin thema’s als vrijheid, ge-
bondenheid en verbondenheid, hoop en herdenken een rode draad vormen. Thema’s die actueel zijn 
en verbonden met onze geschiedenis. Wat er ook gebeurt door de jaren heen, iedere dag komt de zon 
weer op en voedt ons met zonnestralen, met warmte, hoop en energie.

Pauline Broekema is als geen ander in staat om verhalen tot leven te brengen. Zij was 34 jaar verslag-
gever bij het NOS-Journaal, waarvan zij in januari 2019 afscheid heeft genomen. Daarnaast schreef 
ze verschillende boeken, waaronder de veelgeprezen familiekroniek Het Boschhuis. Een verhaal dat 
onder meer in Muiderberg speelt. Voor de 75 ZONNESTRALEN is dit boek voor haar dan ook vertrek-
punt bij de samenstelling van de verhalen in de voorstelling.

De musici van The Amsterdam Consort kennen elkaar al vele jaren en treden ook op in andere forma-
ties en ensembles. Zij houden ervan om samen te spelen vanwege de gedeelde visie op de uitvoering 
van de muziek, de inspirerende atmosfeer en de speciale context van de projecten. Daarnaast hebben 
de muzikanten allemaal een groot hart voor de Mediterrane cultuur, keuken en wijn. De gedeelde pas-
sie voor muziek en cultuur, en de uitstekende kwaliteiten van de muzikanten, leiden tot levendige en 
inspirerende uitvoeringen van hoog niveau.

Met dank aan Hans van der Steen voor de foto’s van het Muiderslot, de kerken in Muiden en de polder.
Met dank aan het Fonds Podiumkunsten dat deze voorstelling mogelijk heeft gemaakt.


