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Een nieuw seizoen, gelukkig
In de nieuwsbrief van december 2013 vroegen we ons hardop af of er wel een nieuw
seizoen zou komen voor Muziek in de Maartenskerk. Na 27 jaar organiseren van
prachtige concerten leek het er even op, dat er niet voldoende vrijwilligers te vinden waren
om de organisatie te continueren. Maar gelukkig is onze noodkreet voor een aantal
mensen aanleiding geweest zich ervoor in te willen zetten om klassieke kamermuziek in
onze regio te behouden. Immers in deze tijd van verminderde mogelijkheden voor cultuur
is het aanbod van voortreffelijke musici groot genoeg. Met het aantreden van een nieuw
bestuur (zie verderop in deze nieuwsbrief) kunt u er dan ook de komende jaren op
rekenen, dat er muziek zal blijven klinken in de Maartenskerk! Wij zullen ons inzetten om u
mooie concerten te blijven bieden. Het programma voor dit seizoen is in ieder geval weer
interessant. We wensen u een goed concertseizoen!
Wubbo Hazewinkel, voorzitter Muziek in de Maartenskerk

Programma
Het jaarprogramma is dezer dagen toegezonden aan ieder waarvan het postadres bekend
is. Als u het niet hebt ontvangen, kunt u de jaarbrochure desgewenst uitprinten via een link
naar de website. We vatten het programma even voor u samen:
Het seizoen zal op zaterdag 27 september 2014 geopend worden met een strijkkwartet.
Opnieuw, evenals het afgelopen seizoen, komen vier dames op ons podium. Het
EnAccord Strijkkwartet met een programma vol met “grenzenloze romantiek” met
werken van Nielsen, Janacek en Schumann.
Het Uriël Ensemble, bestaande uit musici van het Koninklijk Concertgebouworkest, was
eerder te gast bij ons. Wij zullen dit prachtige ensemble op zaterdag 15 november 2014
kunnen beluisteren in een programma met pianokwartetten van Mahler, Strauss en
Brahms.
Reeds eerder was pianiste Marietta Petkova bij ons. Ook zij komt graag terug, dit seizoen
voor een pianorecital rond Chopin tijdens de Kerstmatinee op Tweede kerstdag, dus op
vrijdag 26 december 2014. Een programma voor de gehele familie! Kinderszenen van
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Schumann, de bekende Apassionata van Beethoven en veel Chopin.

MMK-concerten?

De Maartenskerk staat bekend om zijn fraaie akoestiek, met name voor intieme
kamermuziek, maar in 2015 gaan we ervaren dat grotere ensembles ook zeer fraai klinken
op ons podium. Op zaterdag 14 februari 2015 komt het New European Ensemble, 9
musici, met drie vocalisten, met een Stabat Mater programma. Daarin uiteraard naast Pärt
en Tavener ook Pergolesi.

Neem dan contact met ons op!

Op vrijdag 13 maart 2015 zal de relatie tussen klassieke muziek en jazz worden
onderzocht door het Clazz Ensemble onder de titel “To B(ach) or not to B(ach)" waarin
één van Bachs cellosuites zal overgaan in een avond met jazz improvisaties gebaseerd op
werken van Bach.
Het befaamde Combattimento zal het seizoen afsluiten op zaterdag 2 mei 2015 met 9
musici en de bariton Maarten Koningsberger. Zij zullen een programma uitvoeren onder de
titel “Flow my Tears”, met klanken uit de barok. Werk van Händel, Purcell en Rameau en
anderen op hoog niveau!
Tranen van vreugde en tranen van verdriet?

Een nieuw bestuur

Uw bijdrage is welkom!
Wilt u Vriend worden van MMK, klik dan
hier.
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Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem contact met ons op!
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Voor dit seizoen is het bestuur breed samengesteld, om een periode van inwerken te
kunnen waarborgen voor de nieuwe bestuursleden. Alleen Hendrik Wiegand heeft,
conform zijn eerdere aankondiging, afscheid genomen. De andere bestuursleden die op
termijn willen stoppen, blijven nog een periode betrokken, zodat de samenstelling thans
als volgt is:
Voorzitter:

Wubbo Hazewinkel

Vice Voorzitter:

Dirk Bakhuizen

Secretaris:

Phia Bruggink
Loes Dijkstra

Penningmeester:

Pierre Buuron
Frank Hijzen (adviseur)

Coordinator Concerten:

Janny van Gasselt

Coordinator PR:

Marjan Bilstra

Coordinator Logistiek:

Chris Steenwinkel

Documentatie muziek:

Ineke van Dongen

Volg ons op Twitter
Volg ons voor het laatste nieuws!

Geefwet
De Stichting Muziek in de Maartenskerk is erkend als een Culturele ANBI-instelling. Dat
betekent dat alle faciliteiten van de geefwet van toepassing zijn. Financiële steun aan ons
van bedrijven en particulieren kan in twee richtingen werken. Niet alleen zijn wij blij met uw
bijdrage, gift of legaat, ook voor de schenker kan het interessant zijn door het creëren van
een bijzondere aftrekpost van 125% van het bestede bedrag. Uiteraard kan uw eigen
notaris u dit gedetailleerd uit de doeken doen, maar u kunt ook onze voorzitter bellen via
0343 420 449.

Toegangskaarten en abonnementen
De prijzen van toegangskaarten en abonnementen zijn als volgt:
Losse kaart voorverkoop € 22,50
Losse kaart aan de kassa € 25,00
Abonnement 6 concerten € 118,00
Abonnement PLUS 6 concerten € 167,00 (met gereserveerde plaats)
Keuze abonnement 4 concerten € 85,00
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Keuze abonnement PLUS 4 concerten € 119,00
Seriekaart 10 concerten € 189,00 (vrij te besteden)
Personen onder de 18 jaar krijgen 50% korting

Bestellen
Kaarten en abonnementen zijn te bestellen: Op de MMK-website (www.muziekmaartenskerk.nl) met betaling via IDEAL;
Of door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening NL92 ABNA
0481 1679 86 t.n.v. Stichting Muziek in de Maartenskerk o.v.v. het webshopordernummer of naam en adres, het aantal kaarten per soort, concertdatum en/of
aantal abonnementen per soort.

Voorverkoopadressen

Doorn:

The Readshop, Thorheimpassage 3

Driebergen:

Boekhandel Jacques Baas, Traaij 4c
CD Artline, Traaij 1c

Wijk bij Duurstede:

VVV Wijk bij Duurstede, Markt 24

Amersfoort:

Muziekhandel van Hooren
van Hees, Zuidsingel 8a

Zeist:

Boekhandel Kramer & Van Doorn, 1e Hogeweg 10d

Fondsen en sponsoren
Wij danken al onze adverteerders, fondsen en sponsoren voor het mogelijk maken van
onze concerten. Een overzicht van fondsen en sponsoren vindt u op onze website.

Ten slotte
Wij stellen het zeer op prijs als u deze nieuwsbrief doormailt naar de muziekliefhebbers
onder uw kennissen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door eenvoudig een mailtje te
sturen naar info@muziek-maartenskerk.nl

Stichting Muziek in de Maartenskerk
Postbus 256
3940 AG Doorn
T: (0343) 520 567 / (0343) 420 116
E: info@muziek-maartenskerk.nl
W: www.muziek-maartenskerk.nl

*
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