
PROEFKAMERMUZIEK
SE

IZ
O

EN
 2

02
2/

20
23

EEN RIJK PALET AAN KLANKEN, SMAKEN EN GEUREN

GROTE KERK van MUIDEN
In de serie Proefkamermuziek staan artiesten en internationaal vermaarde ensembles garant 
voor gepassioneerde optredens, een breed palet van muziekstijlen en theatrale presentaties. 
Na de informele uitvoeringen worden er heerlijke wijnen geschonken en is het tijd voor 
napraten in de sfeervolle Grote Kerk. 

De muzikale rebellen van Pynarello openen het seizoen en verbinden oude en nieuwe muziek. 
Met al onze zorgen over de natuur en onze leefwereld biedt het Hexagon Ensemble met actrice 
Lidewij Mahler een hoopvol perspectief. Tenminste, als we met zijn allen in beweging komen. 
Het jaarlijkse kerstconcert is voor jong en oud. Zangers en instrumentalisten van Camerata 
Trajectina en musici uit Muiden zorgen voor een prachtige opmaat naar de feestdagen. In maart 
tovert het Nederlands Blazers Ensemble de kerk om tot een bioscoop met livemuziek. BarokOpera 
Amsterdam biedt u in mei een retourtje ‘Reis naar de Maan’ met vliegende acrobaten, dans en 
natuurlijk met een liefdesverhaal. Het is een echte familievoorstelling. Violiste Lisa Jacobs en de 
String Soloists besluiten de serie, op bijna de langste dag van het jaar, met een ‘Summernight 
concert’. 

Proefkamermuziek is een serie van informele ontmoetingen, een prachtige gelegenheid om 
gezellig een avondje uit te gaan in het mooie stadje Muiden. U bent van harte uitgenodigd!

Albert Adams, initiatiefnemer



Zondag 25 september | 15.30 uur
PYNARELLO

Negen!
muziek Schubert - delen uit het Octet | Beijer - La tarde sin mañana (wereldpremière) | 
Visman - And don’t you remember… (wereldpremière)

muzikale leiding Lonneke van Straalen 
ensemble Pynarello | tenor Peter Gijsbertsen

Alleskunner en kersverse winnaar van de Nederlandse Muziekprijs Thomas Beijer schrijft speciaal voor 
het jubileum van Pynarello een nieuwe compositie voor 8 Pynarelli en tenor. Samen met een nieuw 
werkje van Visman worden de verse noten omarmd door delen van het alom geliefde octet van Schubert. 

Zin in een muzikaal avontuur? Dan zit je goed bij Pynarello. Het collectief laat zekerheden los en blaast 
heilige huisjes omver. In ieder concertprogramma wordt geëxperimenteerd met tradities, vorm en in-
houd. De muziek waar de musici zoveel van houden, stokoud en spiksplinternieuw, wordt keer op keer 
opnieuw uitgevonden. Laat je betoveren door dit frisse collectief van jonge, muzikale avonturiers.



Zaterdag 12 november | 20.00 uur
HEXAGON ENSEMBLE

Heen naar de natuur
muziek Beethoven - uit symfonie nr. 6 opus 68: deel 1, 4 (arr. Micha Hamel) | Reinecke - uit Trio opus 
274: Ein Märchen: andante | Koechlin - Deux Nocturnes: Venise en Dans la Forêt | Mendelssohn - uit 
Midsummer Night’s Dream: Scherzo | Micha Hamel - Cantilene | Jacob - uit Sextet: Elegiac Prelude

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

In dit programma staat de verhouding tussen de mens en de natuur centraal. Is de natuur anno 2022 
nog steeds een toevluchtsoord, waarin wij schuilen kunnen? De romantische composities op het pro-
gramma suggereren dit. Maar kunnen we met deze idylle nog leven? Want de mens zelf is bij uitstek 
verwoester van de natuur geworden.

Componist en dichter Micha Hamel schrijft een aantal dichterlijke teksten die reflecteren op de on-
gelofelijk lastige problemen dillema’s, hoe wij de natuur opnieuw kunnen waarderen als iets waar wij 
zelf deel van uitmaken. Lidewij Mahler draagt de teksten voor, afgewisseld met muziek. Zo worden 
de verschillende aspecten in perspectief gezet met een verrassende en hoopvolle rol voor de mens 
in zijn omgeving.



Vrijdag 23 december | 20.00 uur
CAMERATA TRAJECTINA & MUSICI UIT MUIDEN

Kerstconcert
muziek o.a. van Merula, Sweelinck, Schuyt, Cantiones Natalitiæ van Vlaamse en Nederlandse com-
ponisten

ensemble Camerata Trajectina: sopraan Hieke Meppelink; countertenor Sytze Buwalda; 
tenor Nico van der Meel; bariton Joep van Geffen; blokfluit en viola da gamba Saskia Coolen; 
viola da gamba Cassandra Luckhardt; viola da gamba en harp Constance Allanic; 
luit en citer Arjen Verhage | van Muidens Ensemble: viool Albert Adams; fagot Marieke Stordiau; 
clavecimbel Ursula Dütschler

Al 25 jaar geven musici uit Muiden met muzikale vrienden kerstconcerten in de Grote Kerk van Muiden 
Dit jaar treden zij op met Camerata Trajectina. Dit ensemble houdt van volkse kunst met liedjes van de 
straat, maar de hoge kunst met gecomponeerde liederen is hen net zo lief. 

Kerstliederen uit de periode dat Rubens zijn Aanbidding der Wijzen schilderde staan centraal. In de 
Vlaamse kerken klonken rond kerst de Cantiones Natalitiæ, meerstemmig gezette kerstliederen in 
het Latijn en het Nederlands. Vokale composities worden in dit programma afgewisseld met instru-
mentale juweeltjes. Pure schoonheid, met liefde gebracht door de zangers en instrumentalisten van 
Camerata Trajectina en lokale musici.



Woensdag 15 maart | 20.00 uur
NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE

Concert in de vorm van een peer
muziek Erik Satie (bew. Micha Hamel, Vincent van Warmerdam)

ensemble Nederlands Blazers Ensemble

Concert in de vorm van een peer is een voorstelling over het leven van de componist Erik Satie, 
meester van het absurdisme, maar ook meester van de meest intieme, sensitieve muziek. Met zijn 
tegen de haren in strijkende eigenzinnigheid was Satie de held van jonge componisten en kun-
stenaars in Parijs rond 1900. Zo werkte hij met de schilder Pablo Picasso en met Sergej Diaghilev, 
oprichter van de Ballets Russes. Creatievelingen ondersteunden elkaar met hun ideeën en activ-
iteiten.

Het NBE wil die dynamiek weer tot leven brengen in een voorstelling in de geest van Satie, met de 
ogen en oren van hedendaagse kunstenaars. En zijn er korte absurdistische films te zien van jonge 
filmmakers. Een typisch NBE-programma, met prachtige arrangementen, film, teksten, veel ‘op het 
verkeerde been’ en beaucoup d’humour.



Zaterdag 6 mei | 20.00 uur
BAROK OPERA AMSTERDAM & acrobaten

Reis naar de Maan
muziek Jacques Offenbach - Le voyage dans la lune

artistieke en muzikale leiding Frédérique Chauvet | regie en choreografie Bram de Beul | 
kostuums en decors Lieven Baert, Sacred Places

dans en acrobatiek Vilja Duo | sopranen Nathalie Denyft, Wendeline van Houten, 
Hansje van Welbergen | tenors Mattijs Hoogendijk, Jacques de Faber | bariton Pieter Hendriks | en-
semble Ensemble BarokOpera Amsterdam

Deze voorstelling voor jong en oud is een sprookjesopera met liefdesdrama, humor en acrobatiek. Reizen 
door de ruimte spreekt al eeuwen tot de verbeelding. Zo was Jules Verne in 1875 al een gevierd man in 
Parijs met succesboeken als ‘Van de aarde naar de maan’ en ‘De reis om de maan’. In datzelfde jaar pakte 
ook Jacques Offenbach het onderwerp op en bracht hij met Voyage de la lune maanreizen naar de theat-
ervloer. Hij had een tomeloze positieve energie en een eigenzinnige kijk op de liefde.

Het Belgische acrobatenduo Vilja staat garant voor adembenemende scènes tot hoog in de kerk. Zij 
voeren in deze eigentijdse voorstelling de uitgebreide cast van zangers en instrumentalisten mee naar 
een universum zonder zwaartekracht.



Zaterdag 17 juni | 20.00 uur
LISA JACOBS & STRING SOLOISTS

Summernight
muziek o.a. Vivaldi, Locatelli, ntb werk van romantische componisten

muzikale leiding Lisa Jacobs | ensemble The String Soloists 

Op 17-jarige leeftijd maakte violiste Lisa haar succesvolle debuut met het Koninklijk Concertge- 
bouworkest. Inmiddels treedt ze voornamelijk in het buitenland op, tijdens kamermuziekfestivals en 
als soliste met gerenommeerde orkesten. Ze 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 in Muiden belooft een ‘summernight’ te worden met passie, romantiek en virtu-
ositeit.



www.proefkamermuziek.nl 
INFORMATIE

Partners

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

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
-  De beste plaatsen op stoelen in het middenschip
-  € 60,00 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, Maurice Lammerts van Bueren, Marije van den Berg, Sophie van Boven, Peter Lodder, Hugo Segers, 
Andrej Grilc

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

Overige info
Prijzen incl. consumptie € 3,50 
en reserveringskosten € 3,50


