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Maartenskerk, zaterdag 27 september 2014, 20.00 uur
EnAccord Strijkkwartet, Grenzeloze Romantiek

Webmaster
Nieuwsbrieven

Het EnAccord Strijkkwartet, bestaande uit
Ilka van der Plas en Helena Druwé op
viool; Rosalinde Kluck, altviool en Mette
Seidel op cello, gaat ons op zaterdag 27
september een uiterst romantische avond
bezorgen. De drie strijkkwartetten die zij
gaan spelen in de Maartenskerk, staan
bekend als hoogtepunten van het
romantisch kamermuziek repertoire. Het
vierdelige Strijkkwartet in d van Carl
Nielsen stamt uit 1882 en wordt gevolgd
door het beroemde kwartet "Intieme
Brieven" van Leoš Janácek. Hoewel dit
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kwartet geschreven is in 1928, in een tijd dat er in Wenen en Parijs al druk gewerkt werd
aan nieuwe vormen van muziek, is het een zeer romantisch werk. Na de pauze volgt het
1e strijkkwartet in a opus 41 van Robert Schumann. Deze componist kennen we als een
meester van subtiele stemmingen en gemoedsbewegingen. Zijn kwartet uit 1842 is daar
een treffend voorbeeld van.
Het EnAccord strijkkwartet werd in 1998 opgericht en heeft zich ontwikkeld tot één van de
meest gelauwerde jonge kwartetten van Nederland. In 2010 hebben zij de Kersjesprijs
gekregen. De vier dames bespelen instrumenten uit de negentiende eeuw.

Bestel nu uw kaarten en
abonnementen op deze website
Klik hier om te bestellen.

Sponsor worden?
Wilt u sponsor worden van één of meer
MMK-concerten?
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Het verdere programma dit seizoen:
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Neem dan contact met ons op!

zaterdag 15 november 2014, 20.00 uur, Uriël Ensemble
Marijn Mijnders, viool; Roland Kramer, altviool; Yke Viersen, cello; Mitsuko Saruwatari,
piano
Programma: "Pianokwartetten”, Mozart, Mahler, Brahms

vrijdag 26 december 2014, 15.00 uur , Marietta Petkova

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

Contact

Programma: "Pianorecitel", Chopin, Beethoven, Schumann
Heeft u vragen of opmerkingen?

zaterdag 14 februari 2015, 20.00 uur, New European Ensemble
Ensemble (6 musici) en Björk Nielsdótti, sopraan; Carina Vinke, alt; Rudmer de Vries,
tenor

Neem contact met ons op!

Google Analytics

Programma: "Stabat Mater", Pärt, Tavener, Pergolesi
Google Analytics

vrijdag 13 maart 2015, 20.00 uur, CLAZZ Ensemble
Dick de Graaf, saxofoons; Gerard Kleijn, trompet en flugelhorn; Larissa Groeneveld, cello;
Ed Verhoeff, gitaar; Paul Berner, contrabas

Volg ons op Twitter
Volg ons voor het laatste nieuws!

Programma: "To B(ach) or not to B(ach)"

zaterdag 2 mei 2015, 20.00 uur, Combattimento
7 violisten, klavecimbel, theorbe, Maarten Koningsberger, bariton
Programma: "Flow My Tears", Händel, Dowland, Legrenzi, van Wassenaar, Purcell,
Rameau.

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
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
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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 7

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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