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NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2013
Het nieuwe concertseizoen!
De samenstelling van de concerten voor het nieuwe seizoen heeft even op zich laten wachten. Op
dit moment is één van de data nog niet geheel definitief, doch we willen u niet langer onthouden
welke prachtige concerten we weer kunnen verwachten in onze Maartenskerk.
De inmiddels al vele jaren bestaande unieke samenwerking met het 125 jarige Koninklijk
Concertgebouworkest brengt ons al gelijk de eerste avond, op vrijdag 18 oktober, een bijzonder
programma. De KCO-musici , aangevuld met sopraan Cora Burggraaf en pianist Hans Eijsackers,
laten ons genieten van enkele opmerkelijke voorbeelden van kamermuziek uit de afgelopen 125
jaar laten.
We zijn buitengewoon verheugd dat de uit Doorn afkomstige Stefan Hofkes met zijn Engelse
ensemble Clifton Trio op vrijdag 15 november naar Doorn komt. Het belooft een warm muzikaal
weerzien te worden met de musici die al meerdere keren in de Maartenskerk garant stonden voor
leuke concerten. Het programma zal ook een Engels accent dragen.
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De traditionele Kerstmatinee op Tweede Kerstdag brengt dit jaar waar vleugelvuurwerk van
Nederlands bekendste pianoduo Wyneke Jordans en Leo van Doeselaar. Een programma voor de
gehele familie met onder meer de Hongaarse dansen van Brahms en een spetterende Rhapsodie
in Blue van Gershwin als sluitstuk.
In februari 2014 is het weer de beurt aan de musici van het KCO. In het programma “viola, viola”
ligt het accent op de altviool, die dan ook door twee KCO-musici bespeeld zal worden.
We verwelkomen op zaterdag 8 maart 2014 vier dames die het Ragazze Strijkkwartet vormen. Zij
zullen ons in een programma “Verschil tussen Dag en Nacht” de lichte en donkere kanten van
muziek laten horen.
We sluiten het seizoen af op vrijdag 11 april 2014 met jong talent. De veelbelovende jonge violiste
Lisa Jacobs en pianiste Ksenia Kouzmenko komen ons laten horen dat de grote belangstelling
momenteel voor hun optredens terecht is. 
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Programma 2013-2014
Vrijdag 18 oktober 2013, 20.00 uur
125 jaar KCO, Reuzenstappen in de kamermuziek
Musici Koninklijk Concertgebouworkest, Liviu Prunaru, Susanne Jaspers, viool; Ken Hakii, altviool;
Benedikt Enzler, cello; m.m.v. Cora Burggraaf, mezzosopraan en Hans Eijsackers, piano. Haydn,
Vleggaar, Kes, Bernstein, Xenakis, Sibelius

Vrijdag 15 november 2013, 20.00 uur
Clifton Trio
Stefan Hofkes, piano, Nicolas Shipman, klarinet; Joseph Spooner, cello Brahms, Williams,
Leighton, Bruch
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Donderdag 26 december 2013, 15.00 uur

MMK-concerten?

Kerstmatinee, Vleugelvuurwerk

Neem dan contact met ons op!

Wyneke Jordans en Leo van Doeselaar, piano quatre-mains Bach, Schumann, Brahms, Dvorak,
Gershwin

Zaterdag 8 februari 2014, 20.00 uur (datum onder voorbehoud)

Uw bijdrage is welkom!
Wilt u Vriend worden van MMK, klik dan
hier.

“Viola, viola”
Musici Koninklijk Concertgebouworkest, Laurens Woudenberg, hoorn; Marc Daniel van Biemen,
viool; Saeko Oguma, Vincent Peters, altviool; Chris van Balen, cello; m.m.v. Daniël Kramer, piano
Takemitsu, Jongen, Benjamin, Mozart

Zaterdag 8 maart 2014, 20.00 uur

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem contact met ons op!

Verschil van Dag en Nacht, Ragazze Kwartet
Google Analytics

Rosa Arnold, Jeanita Vriens, viool; Annemijn Bergkotte, altviool; Genevieve Verhage, cello
Dutilleux, Haydn, Riley, Debussy

Google Analytics

Vrijdag 11 april 2014, 20.00 uur
Nieuw Talent, viool-piano duo
Lisa Jacobs, viool; Ksenia Kouzmenko, piano Locatelli, Debussy, Ysaÿe, Franck

Volg ons op Twitter
Volg ons voor het laatste nieuws!

Abonnementen en toegangskaarten
Losse kaarten
besteld en betaald per bank of via voorverkoop adressen: € 22,50
bij de kassa aan de zaal vanaf een uur vóór aanvang concert: € 25,00
CJP/CKV en stud/scholieren: € 12,50

Serie 10 kaarten
alle concerten en aantal personen naar keuze : € 189,00
idem J-tarief: € 94,50

Abonnementen
Abonnement (6 concerten): € 118,00
Keuze-Abonnement (4 concerten naar keuze): € 85,00
AbonnementPlus(6 concerten met gereserveerde eersterang-plaats): € 167,00
Keuze-Abonnement (4 concerten naar keuze, met gereserveerde eersterang-plaats): € 119,00
Plus Abonnement J (CJP/CKV en scholieren en studenten): € 59,00
Keuze-Abonnement J (CJP/CKV en studenten/scholieren 4 concerten naar keuze):€ 42,50

Kaarten en Abonnementen zijn te bestellen:
op de MMK-website (www.muziek-maartenskerk.nl) met betaling via iDEAL
of door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening nr. 48.11.67.986 t.n.v.
Stichting Muziek in de Maartenskerk, Doorn, o.v.v.:
het webshop-ordernummer
of naam en adres, het aantal kaarten per soort per concertdatum en/of het aantal
abonnementen per soort.
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