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EEN RIJK PALET AAN KLANKEN, SMAKEN EN GEUREN

GROTE KERK van MUIDEN
In 2020 bestaat de serie Proefkamermuziek 10 jaar. De viering van het 10-jarig jubileum 
gaan we na zes maanden weer oppakken. Komend seizoen hebben de optredens 
vanwege de coronarichtlijnen een bijzondere setting. In kerk kunnen we slechts 
30 à 40 bezoekers per uitvoering verwelkomen. Daarom zullen de artiesten de 
programma’s tweemaal op een dag uitvoeren. Daar zijn wij hen, in deze voor de 
Kunsten zeer moeilijke tijd, heel erg dankbaar voor!

Afgelopen augustus hebben we in de Grote Kerk bij concerten ervaring opgedaan 
met het toepassen van de coronarichtlijnen. De reacties van het publiek waren lovend 
over de organisatie van de ontvangst, begeleiding naar de plaatsen en de placering. 
Als u een optreden bezoekt dan zijn de omstandigheden corona-proof en zorgen we 
bijvoorbeeld voor 1,5 meter afstand tussen bezoekers.    

De serie Proefkamermuziek biedt komend seizoen een prachtige kans om onder het 
genot van een glaasje wijn of appelsap met elkaar te genieten van prachtige muziek 
in de Grote Kerk. De akoestiek is er mooier en de sfeer gezelliger dan in de mooiste 
concertzaal van Nederland. Boek dus snel uw kaarten want het aantal plaatsen is zeer 
beperkt!

Albert Adams, initiatiefnemer 10-JARIG 
JUBILEUM



Vrijdag 2 oktober | 17.00 en 20.00 uur
HEXAGON ENSEMBLE

Panorama Beethoven
muziek Beethoven - uit Symfonie nr. 6 de Pastorale, Für Elise en Ich liebe dich in arrangementen van Micha 
Hamel, Kwintet opus 16 in Es | Anton Reicha - Adagio | Franz Schubert - uit Rosamunde: Balletmuziek nr. 2 
en Entr’acte nr. 3 | Johann Strauss jr. - Wiener Blut arrangement Micha Hamel 

fluit Wout van den Berg | hobo Bram Kreeftmeijer | klarinet Arno van Houtert | fagot Marieke Stordiau | 
hoorn Christiaan Boers | piano Frank Peters

In dit Beethoven jaar, waarin we de 250ste verjaardag van de meester vieren, presenteert het Hexagon 
Ensemble een aantal van de vele gezichten van Beethoven. Lyrische hartenkreten, de viering van de 
heilige natuur, heerlijke melodieën, flitsende blazersmuziek, romantische pianoklanken – een breed palet 
aan uitdrukkingen van Beethovens rijke voorstellingsvermogen komt voorbij. Het programma wordt aan-
gevuld met muziek van bewonderaar Schubert, leerling Reicha en navolger Strauss. 

Geboren in Bonn, in zijn jeugd wonderpianist geweest, spoedde Beethoven zich toen hij tweeëntwintig 
was naar het centrum van de westerse muziek: Wenen. Daar groeide hij uit tot het gekwelde genie dat 
de elegante maar brave muziek van zijn voorgangers ontsteeg door composities vol hevige emoties en 
spannende muzikale experimenten aan het notenpapier toe te vertrouwen. Het blijft tot op de dag van 
vandaag ontzagwekkend dat hij in zijn eentje een geheel nieuwe stijlperiode inluidde: de Romantiek. 



Zaterdag 21 november | 17.00 en 20.00 uur
ASTORI AMSTERDAM

Verhalen uit Buenos Aires
muziek Astor Piazzolla - Revirado, Ik ben Maria (Yo soy Maria, vert. Paula Patricio), Verloren vogels** (Pa-
jaros perdidos), Kicho, Kleine man (Chiquilin de Bachin, vert. Jan Boerstoel, Invierno porteño, Adios nonino, 
Muerte del Angel, Ballade voor een dwaas*** (Balada para un loco) | Ricardo Zabales - La Pampa | Osvaldo 
Pugliese* -  Desde El Alma | Ariel Ramírez - Alfonsina en de zee*** (Alfonsina y el Mar) | Horacia Guarany - Als 
de zanger niet zingt** (Si se calla el Cantor) | Carol Gardel* - Weerkeer** (Volver) | Mercedes Sosa* - Dank 
aan het leven (Gracias A La Vida).
* arrangement Marijn van Prooijen (overige composities bewerkt door het ensemble)  
** vertaling: Sterre Konijn | *** vertaling Sterre Konijn/Paula Patricio 

zang Sterre Konijn | viool Wiesje Nuiver | contrabas James Oesi | accordeon Vincent van Amsterdam

Astori Amsterdam, een kersvers kwartet met jonge talenten. Zij delen het verlangen om muziek en 
verhalen van verre dicht bij het publiek te brengen, kruipen in de huid van dichters en vertalen hun 
verhalen naar het Nederlands. Het concert is als een eigentijdse poort naar originele uitvoeringen.

Laat u vertellen over de kleine jongen die rozen verkoopt op straat, over de prostituee Maria, die 
alle straten van Buenos Aires kent, en over de dichteres Alfonsina. Zij ligt op de bodem van de zee 
en wordt in slaap gezongen door de octopusjes. Liederen en instrumentale klassiekers van Piazzolla, 
zoals Invierno Porteño en en Adios Nonino, wisselen elkaar af als in een tangosalon.



Zondag 20 december | 14.45 en 17.00 uur
KERSTCONCERT

Kerst over de wereld
muziek o.a. Händel, Vivaldi, Marini, Rutter

zang Anne-Christine Wemekamp (eerste sopraan), Maria Goetze (tweede sopraan), Marjolein  
Verburg (mezzosopraan), Janneke Vis (eerste alt), Marjolein Stots (tweede alt) | ensemble  
The Amsterdam Consort

December is ‘the most wonderful time of the year’; niet alleen vanwege de kerstdagen, met gezellig-
heid en samen zijn, maar ook vanwege de schat aan prachtige muziek die voor deze periode geschre-
ven is. Componisten door de eeuwen heen, in Europa en daarbuiten, hebben zich laten inspireren en 
muzikale juwelen nagelaten. 

De bevlogen zangeressen van Wishful Singing en musici van The Amsterdam Consort nemen u in dit 
programma mee op reis. Klassieke Engelse carols en kersthits als I’m dreaming of a white Christmas 
wisselen af met composities van Händel, Vivaldi en componisten uit Zuid-Amerika. Een programma 
dat jong en oud verbindt, een heerlijke opmaat naar de Kerst.



Zaterdag 6 maart | 17.00 en 20.00 uur
PIETER VAN LOENEN AND FRIENDS

L’histoire du soldat
muziek Stravinsky - Suite L’histoire du soldat | Schumann - Drei Fantasiestücke opus 73 | Ravel - Sonate 
posthume | Khatchaturian - Trio | Berg - Vier Stücke opus 5

viool Pieter van Loenen | klarinet Jelmer de Moed | piano Rik Kuppen | visual artist Boris Peters

Een vioolspelende soldaat is op weg naar huis. Onderweg ontmoet hij de duivel die hem zijn viool ontfut-
selt in ruil voor geld en macht. Moe en hongerig gaat hij akkoord, en dat was dom … dat was echt 
ontzettend dom.

Pieter van Loenen licht het verhaal en de suite van L’histore du soldat toe. Als opmaat naar de suite 
wordt het werk van Berg uitgevoerd. Beide stukken gingen in première in 1919 maar komen uit geheel 
andere stromingen voort. De Russische link met Stravinsky komt terug in het Trio van Katchaturian, met 
exotische, zigeuner en veel volkse invloeden. Het programma opent met één van de ‘oer’ romantische 
werken, de Fantasiestücke van Schumann in de versie voor klarinet en piano. 

Boris Peters zal een aantal composities visualiseren met projecties op de muren van de kerk. Het belooft 
een prachtige muzikale reis te worden.



Zaterdag 10 april | 17.00 en 20.00 uur
FUSE

Fuse live!
muziek Maurice Ravel, Simeon ten Holt, Manuel de Falla, Miles Davis, Nils Frahm, György Ligheti, Flairck

viool Julia Philippens, Emma van der Schalie | altviool Adriaan Breunis | cello Mascha van Nieuwkerk | 
contrabas Tobias Nijboer | percussie Daniel van Dalen.

Het verhaal van Fuse is een avontuurlijke reis met muzikale grensverkenning en een onuitputtelijke drang 
tot zelfontplooiing. De zes musici - strijkkwartet, contrabas en percussie - zijn al jarenlang huisband van 
het tv-programma Podium Witteman. Maar minder bekend is dat Fuse sinds 2012 honderden liveoptre-
dens heeft gegeven, van donkere clubs en serene kerken, tot festivalweides en concertgebouwen. 

Waar ze ook staan: Fuse neemt het publiek in no-time mee in hun eigen muzikale wereld. 
Een wereld waarin je sporen vindt van klassieke muziek, jazz, volksmuziek, minimal music en 
improvisaties. Elk optreden is een unieke ervaring, waarvan je achteraf pas weet dat je er 
behoefte aan had.



Zaterdag 12 juni | 17.00 en 20.00 uur
NIEUW AMSTERDAMS KLARINET KWARTET

Oude en nieuwe wereld in muziek en wijnen
muziek o.a. Dvořák, Mahler, Guilermo Lago, Perry Goldstein

klarinet Sergio Hamerslag, Bart de Kater, Tom Wolfs, Jesse Faber

Rossini, Mozart, Strauss en vele andere componisten hebben zich laten inspireren door wijnen. Dat 
geldt ook voor hedendaagse musici, zoals klarinettist Tom Wolfs. Als ware Bourgondiër is wijn al jaren 
zijn tweede passie. Inmiddels is hij officieel vinoloog. 

Speciaal voor dit programma is het kwartet een samenwerking aangegaan met de componisten/wijn-
liefhebbers Guilermo Lago (Culemborg, oude wereld) en Perry Goldstein (New York, nieuwe wereld) 
die gezamenlijk hun ‘On vines and wines’ componeerden. Smakelijke stukjes, die elk een muzikale ode 
zijn aan een specifiek druivenras. 

Tom vertelt over de odes, de druiven en wijnen, die u tijdens het concert worden geserveerd.



www.proefkamermuziek.nl 
INFORMATIE

Partners

Abonnementen 
-  Bestellen via het bestelformulier: www.proefkamermuziek.nl
-  Alleen voor plaatsen in het middenschip | Naar keuze 4 - 6 optredens 
-  Prijzen vanaf € 110,00 (= 15% korting op losse plaatsbewijzen) 
-  Reserveringen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.  
 Donateurs hebben voorrang.

Let op: reserveringen worden op volgorde van binnenkomst 
verwerkt en donateurs hebben voorrang bij de placering.

Word donateur, dan geniet u van de voordelen
-  De beste plaatsen in de kerk
-  € 50,00 korting op losse kaarten 
 (= € 50,00 korting op een abonnement, 6 concerten)
-  Donatie € 150 per persoon per jaar (125% fiscaal aftrekbaar!)
-  Meer informatie over donaties: www.proefkamermuziek.nl
Alleen met uw steun kan de serie in Muiden behouden blijven! 

Fotografie
Merlijn Doomernik, Nichon Glerum, Melle Meivogel, Emelie Schäfer, 
Jeannet Stassen, Bokkie Vink, Albert Adams

Reserveren losse kaarten
www.proefkamermuziek.nl
reserveren@proefkamermuziek.nl

Overige info
Prijzen incl. consumptie € 3,50 
en reserveringskosten € 3,50
Administratiekosten 
abo-bestelling € 5,50
Programma’s, data en tijden zijn 
i.v.m. de corona periode onder 
voorbehoud van wijzigingen.

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

Losse plaatsbewijzen
Vanwege de coronarichtlijnen worden dit seizoen plaatsen toegewezen op stoelen of banken. Daarbij is 
de datum van reservering leidend en hebben donateurs en abonnementhouders voorrang bij de placering.
Alle plaatsen à € 32,50



Vanwege de coronarichtlijnen is het aantal plaatsen zeer beperkt en worden deze toegewezen op stoelen of in de 
banken. Daarbij is de datum van reservering leidend. Donateurs en abonnementhouders hebben voorrang bij de 
placering. Bij een bestelling worden de plaatsen naast elkaar geplaceerd. De afstand tussen plaatsen van verschil-
lende bestellingen zijn altijd op minimaal 1,5 meter van elkaar. 

Donateurs besparen bij zes concerten € 50,00 op losse plaatsbewijzen!!! Zij krijgen de beste plaatsen, vooraan bij 
het podium. De netto kosten voor donateurs zijn iets hoger dan voor reguliere abonnementhouders. Donateur 
worden? Vul hieronder uw algemene gegevens in en  uw voorkeur voor de aanvangstijden van de optredens.  
Ga vervolgens door naar de volgende pagina: Bestellen donateurs.

Achternaam .................................................................. Voorletters .........................................

O  De heer      O  Mevrouw     (aankruisen wat van toepassing is)  Geboortejaar ......................................

Adres .........................................................................................................................................

Woonplaats .................................................................. Postcode ...........................................

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

Prijzen losse kaarten: € 32,50 | abonnementen: 15% korting

Datum Programma Aanvang * Losse kaarten Abonnement ** Totaal

Vr 2 okt Hexagon Ensemble 
Panorama Beethoven

17.00 | 20.00 …. X € 32,50 …. X € 27,50 €

Za 21 nov Astori Amsterdam 
Verhalen Buenos Aires

17.00 | 20.00 …. X € 32,50 …. X € 27,50 €

Zo 20 dec Kerstconcert 14.45 | 17.00 …. X € 32,50 …. X € 27,50 €

Za 6 mrt Van Loenen and friends 
L’histoire du soldat

17.00 | 20.00 …. X € 32,50 …. X € 27,50 €

Za 10 apr Fuse
Fuse live!

17.00 | 20.00 …. X € 32,50 …. X € 27,50 €

Za 12 jun NAKK
Oude/nieuwe wereld muziek en wijn

17.00 | 20.00 …. X € 32,50 …. X € 27,50 €

* omcirkel de gewenste aanvangstijd              Subtotaal    € .......................
** ** bij een abonnement minimaal 4 optredens kiezen             Administratiekosten abo    €                     5,50  +
     
                                        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 onder vermelding van: ‘uw naam op het bestelformulier en PKM 20-21’. 

Handtekening .....................................................................  Datum .......................

BESTELLEN ABONNEMENTEN

Het ingevulde formulier voor 28 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.



Abonnement(en) voor donateurs zijn voor alle zes de optredens in de serie in Muiden. De plaatsbe-
wijzen 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 betalin-
gen 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! In een seizoen 
met coronarichtlijnen zijn de netto kosten wat hoger.

Ik wil graag donateur-abonnement(en) bestellen:

.................... (aantal abo) x € 145,00  =  € ...............................

en doneer (aankruisen): 

O  5 jaar (meerjarige schenking met akte vanaf 2020, volledig fiscaal aftrekbaar)

O  1 jaar (fiscaal aftrekbaar, drempel 1% drempel verzamelinkomen van toepassing) 

een bedrag van € 150,00 x ............ (aantal abo)   = € ..............................

Handtekening: ..............................................................................  Datum: .......................

Het ingevulde formulier voor 28 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

BESTELLEN DONATEURS


