PROEFKAMERMUZIEK
EEN RIJK PALET AAN KLANKEN, SMAKEN EN GEUREN

SEIZOEN 2021/2022

GROTE KERK van MUIDEN
De opmaat naar het komende seizoen is er een van hoop. De hoop, dat we met u weer
kunnen genieten van de concerten in de Grote Kerk. We gaan er vooralsnog vanuit
dat alle beperkende corona maatregelen vanaf 1 oktober vervallen. Mocht het anders
lopen, dan berichten wij u over de aangepaste opzet van de optredens. Alles met de
intentie om iedereen die kaarten heeft besteld te kunnen ontvangen.
Fuse opent het seizoen op de hun bekende stralende wijze. Daarna volgen het Nederlands
Blazers Ensemble en Bart Moeyaert met het programma De Schepping. In november
treden musici van het Concertgebouworkest op met pianist en componist Rembrandt
Frerichs. Een betere opmaat naar kerst is met de zangeressen van Wishful Singing en
The Amsterdam Consort niet denkbaar. In januari vieren we met Pynarello alsnog de 250-ste
geboortedag van Beethoven met delen uit zijn symfonieën. Begin maart komt in het
kader van Wereldvrouwendag op 8 maart een volledig vrouwelijke cast met zangeressen uit Italië over om het ontroerende operaatje Suor Angelica van Puccini op te voeren.
Ze worden begeleid door de vier dames van het Nederlandse EnAccord. Het Oktet, met
acht blazers, laat in het slotconcert van de serie Proefkamermuziek een frisse muzikale
wind waaien met de uitvoering van onder meer twee Serenades van Mozart.
De serie Proefkamermuziek biedt komend seizoen weer een prachtige kans om in Muiden
musici van topniveau te beluisteren en na afloop samen met elkaar en de muzikanten
na te praten onder het genot van heerlijke wijn. U bent van harte uitgenodigd!
Albert Adams, initiatiefnemer

FUSE
Vrijdag 1 oktober | 20.00 uur

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 liveoptredens
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.

NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE
Donderdag 28 oktober | 20.00 uur

De schepping
muziek Haydn - Die Schöpfung, bewerking Triebensee
verteller en tekst Bart Moeyaert
ensemble Nederlands Blazers Ensemble
Een bewerking van Die Schöpfung voor acht blazers, waarin ook de vocale lijnen instrumentaal zijn gezet, is
een welluidende rariteit waar de musici van het NBE wel raad mee weten. Ze voegden er nog een trompet,
contrabas en pauken aan toe en stapten uit de traditionele setting voor blaasoctet.
Zo’n nieuwe setting nodigt uit tot verder fantaseren en leidde tot de wens een nieuw (scheppings)verhaal
te creëren. Het NBE vroeg de Vlaamse schrijver Bart Moeyaert om tekst bij de eeuwenoude muziek te
schrijven. De Schepping ging in première in 2003, is onderdeel van een trilogie geworden (Het Paradijs,
2010 en De Hemel, 2015) en gaat op veler verzoek nu eindelijk in reprise!

MUSICI CONCERTGEBOUWORKEST
Zaterdag 6 november | 20.00 uur

Staalmeester | mmv Rembrandt Frerichs
muziek Rembrandt Frerichs - Pianoconcert #1 en #2 | Erwin Schulhoff - Strijkkwartet
piano Rembrandt Frerichs | contrabas Dominic Seldis | slagwerk Vincent Planjer | Alma Quartet:
viool Marc Daniel van Biemen; viool Benjamin Pelet; altviool Jeroen Woudstra; cello Clément Peigné
De musici van het Alma Kwartet, allen leden van het Koninklijk Concertgebouworkest, geven acte de
présence met hun collega en contrabassist Dominic Seldis. De laatste is bekend bij een breed publiek,
want hij is lid van de jury van het TV-programma Maestro.
Pianist en componist Rembrandt Frerichs kwam al in de schijnwerpers te staan door
compositieopdrachten van vooraanstaande musici, waaronder Liza Ferschtman en Amsterdam
Sinfonietta. Zijn ster is verder rijzende nu de musici van het Koninklijk Concertgebouw Orkest
Rembrandt hebben gevraagd een gloednieuw Pianoconcert #1 voor hemzelf met ensemble te
componeren. Een tweede pianoconcert kon niet uitblijven. U hoort ze beiden in dit programma.
Daarnaast wordt een van de twee strijkkwartetten van Schulhoff uitgevoerd.

THE AMSTERDAM CONSORT
Zondag 19 december | 15.00 uur

Kerstconcert
muziek o.a. Händel, Vivaldi, Marini, Rutter
vocaal ensemble Wishful Singing
instrumentaal ensemble The Amsterdam Consort
Na hun overweldigende succes tijdens het kerstconcert 2019 komen de vijf zangeressen
van Wishful Singing terug naar Muiden.
December is ‘the most wonderful time of the year’; niet alleen vanwege de kerstdagen, met
gezelligheid en samen zijn, maar ook vanwege de schat aan prachtige muziek die voor deze periode
geschreven 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.

PYNARELLO
Zaterdag 29 januari | 20.00 uur

Beethoven patch
muziek Beethoven - vijf delen uit verschillende symfonieën
muzikale leiding Lonneke van Straalen
ensemble Pynarello
In januari 2020 wilde Pynarello het 250ste geboortejaar van Beethoven vieren.
Daar kwam Covid-19 tussen. In 2022 bent u opnieuw uitgenodigd bij het verjaardaspartijtje.
Pynarello nodigt dit najaar alle doorgewinterde én nieuw vergaarde fans van Beethoven uit om te
stemmen op hun favoriete delen uit zijn negen symfonieën. Staat u elke ochtend op met de treurmars
uit de ‘Eroica’? Kunt u het slotkoor van de Negende zowel van voor naar achter als van achter naar voren
zingen? Of vindt u juist zijn eerste symfonie zo’n pareltje? Grijp uw kans! Stem mee!
De vijf meest gekozen delen zullen als ‘Patchsymfonie’ uitgevoerd worden op de inmiddels geliefde
Pynarello-wijze: zonder dirigent, zonder bladmuziek, de musici kriskras door elkaar, met de essentie van
de muziek centraal.

VIVOPERARTE & ENACCORD STRIJKKWARTET
Zaterdag 12 maart | 20.00 uur

Puccini - opera Suor Angelica
muziek Giacomo Puccini - Suor Angelica | Fanny Mendelssohn - Strijkkwartet in Es gr.t.
ensemble VivOperArte (operagezelschap uit Italië) | EnAccord Strijkwartet
Deze eenakter van Puccini is het ontroerende verhaal van Angelica die in het nonnenklooster verblijft.
Toen zij daar kwam moest ze afstand doen van haar net geboren zoontje. Na zeven jaar krijgt ze voor
het eerst bezoek van een ijskoude tante die haar wil onterven. Angelica wil niets liever dan haar kindje
zien… De opera eindigt met een dramatisch wonder. Puccini schreef voor dit juweeltje overweldigend
mooie muziek.
De cast kent alleen vrouwelijke rollen. De zangeressen komen uit de omgeving van Pisa. De voorstelling is semiscenisch in authentiek Italiaanse sfeer. Met de vier dames van EnAccord Strijkkwartet en
de opening van de avond met het strijkkwartet van Fanny Mendelssohn is het hele optreden een ode
aan Internationale Vrouwendag op 8 maart.

HET OKTET
Zaterdag 14 mei | 20.00 uur

Serenades
muziek W.A. Mozart - Serenade nr. 12 in c kl.t KV 388, Serenade nr. 11 in Es gr.t KV 375 |
Reza Namavar - nieuw werk
ensemble Het Oktet: hobo Anouk Dolfing, Vincent van Wijk | klarinet Annemiek de Bruin, Jesse Faber |
hoorn Hanna Guirten, Laurens Woudenberg | fagot: Helma van den Brink, Marieke Stordiau
Vier jonge talenten hebben afgelopen periode met musici van het Koninklijk Concertgebouworkest en
het Nederlands Blazers Ensemble een nieuw ensemble opgericht: Het Oktet. Een aantal musici heeft
nog gewerkt met Frans Brüggen en Nikolaus Harnoncourt. Deze topmusici, van verschillende generaties, laten vanaf komend seizoen vanuit tradities een frisse muzikale wind waaien.
Serenades zijn een muzikaal eerbetoon, vaak aan een geliefd of belangrijk persoon. Mozart promoveerde de serenade tot hoogwaardige amusementsmuziek, bedoeld om in de buitenlucht te spelen. Componist Reza Namavar schrijft nieuw werk en laat zich inspireren door de prachtige octetten
van Mozart.

KAARTEN BESTELLEN
Via dit formulier kunt u alleen abonnementen bestellen. Een abonnement bestaat uit minimaal 5 optredens. U kunt
ook voor 6 of 7 optredens kiezen. Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Donateurs hebben voorrang. Zij hebben de beste plaatsen, vooraan bij het podium. Als er geen plaatsen op stoelen meer beschikbaar zijn, dan wordt uw abonnement aangepast naar plaatsen in de banken in het middenschip. In dat geval
ontvangt u per e-mail bericht en wordt het teveel betaalde teruggestort.
De Covid-19 crisis heeft de culturele sector hard geraakt, zo ook de serie Proefkamermuziek. De prijzen voor kaarten
willen we niet verhogen om de optredens breed toegankelijk te houden. Maar als u donateur wordt, steunt u ons
en bespaart u bij zeven concerten € 70 op losse plaatsbewijzen! De netto kosten voor donateurs (donatie + abonnement) zijn iets hoger dan die voor reguliere abonnementhouders. Maar donateurs hebben wel de beste plaatsen.
Donateur worden? Alle informatie is op de website te vinden.
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 Abonnementen: 14% korting.
Datum

Programma

Vr 1 okt
20.00

Aantal kaarten*

Abonnementsprijzen **

Subtotaal

Fuse
Fuse live!

X Stoel € 27,50 | Bank € 23,50

€

Do 28 okt
20.00

NBE
De Schepping

X Stoel € 27,50 | Bank € 23,50

€

Za 6 nov
20.00

Frerichs / musici KCO
De Staalmeesters

X Stoel € 27,50 | Bank € 23,50

€

Zo 19 dec
15.00

Wishful Singing
Kerstconcert

X Stoel € 27,50 | Bank € 23,50

€

Za 29 jan
20.00

Pynarello
Beethoven patch

X Stoel € 27,50 | Bank € 23,50

€

Za 12 mrt
20.00

VivOperArte / EnAccord
Puccini - Suor Angelica

X Stoel € 27,50 | Bank € 23,50

€

Za 14 mei
20.00

Het Oktet
Mozart - Serenades

X Stoel € 27,50 | Bank € 23,50

* bij een abonnement minimaal 5 optredens kiezen
** omcirkel ‘stoel’ of ‘bank’

Subtotaal € .......................
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 21-22’.
Handtekening .....................................................................

Datum .............................

Het ingevulde formulier voor 24 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 losse kaarten en abonnementen
online te 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.

INFORMATIE
www.proefkamermuziek.nl

Losse plaatsbewijzen
Middenschip stoel € 31,50
Middenschip bank € 27,50
Zijbeuk
€ 14,50

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

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 5 - 7 optredens
Prijzen vanaf € 117,50 (= 15% korting op losse plaatsbewijzen)
Let op: reserveringen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt en
donateurs hebben voorrang bij de placering.
Wordt donateur
- De beste plaatsen op stoelen in het middenschip
- € 70,00 korting op losse kaarten
- Donatie € 175 per persoon per jaar (125% fiscaal aftrekbaar!)
- Meer informatie over donaties: www.proefkamermuziek.nl
Alleen met uw steun kan de serie serie na Covid-19 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
Melle Meivogel, Dorit Mous, Merlijn Doomernik, Ronald Knapp, Peter Lodder, Foppe Schut

Partners

