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Eerste concert in De Verbeelding
Nieuwe locatie Zeewolde.
Vorig seizoen namen wij afscheid van
onze concertlocatie in Open Haven in
Zeewolde.
Gelukkig konden onze bestuursleden Didi
van Klaarbergen en Henk de Wit, beiden
woonachtig in Zeewolde, al snel een
geëigende locatie vinden. Weliswaar wat
kleiner, maar fraai gelegen en goed
toegankelijk.
Op zondag 12 oktober vindt het
allereerste Randmeerconcert in De
Verbeelding plaats vanaf 14.00 uur met
een optreden van Esra Pehlivanli en
Anastasia Safonova. U leest er meer over
in onze concertbrief.

Cursus Muziek en Beeld I
De organisatoren van de cursus Muziek
en Beeld bieden hun cursus met korting
aan aan onze abonnementhouders en
Vrienden Randmeerconcerten. De cursus
kost normaal € 75, maar als u een
Randmeerconcertabonnement hebt of
Vriend Randmeerconcerten bent krijgt u
een korting van € 7,50 op de cursusprijs.
U kunt zich aanmelden bij de
organisatoren. Voor meer informatie, zie
pagina 2.
Routebeschrijving De Verbeelding
Wij hebben aan dit bulletin een
plattegrond met routebeschrijving naar
De Verbeelding toegevoegd.
Zie pagina 3.

Bestel rechtstreeks
uw concertkaarten,
klik op winkelwagen

Bol Piano’s stelt gratis
de Bösendorfer vleugel
beschikbaar voor dit
concert.
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Informatie Cursus Muziek en Beeld I
In deze vierdelige cursus wordt een verband gelegd tussen ontwikkelingen in de muziek
en de beeldende kunst. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze beide
kunstuitingen in de vier stijlperiodes die besproken worden? Kunnen schilderijen muziek
illustreren en kan muziek beelden oproepen?

Hoe zag de wereld waarin muziek van beroemde componisten te horen was er uit?
Door middel van het beluisteren van muziekfragmenten en het bekijken van
afbeeldingen uit de beeldende kunst en architectuur wordt een tijdsbeeld geschetst van
elke periode. Nadat u deze cursus gevolgd heeft zult u met meer begrip kunnen
genieten van muziek en beeldende kunst.
1. Barok
2. Klassieke periode
3. Romantiek
4. Impressionisme
Docenten: Nico Poorter, muziek en Jan Nobel, beeldende kunst
Tijd: woensdagmorgen 5, 12, 19 en 26 november van 10.00-12.00 uur
Plaats: Bibliotheek Harderwijk, Academiestraat 5
Kosten € 75. Voor abonnementhouders en Vrienden Randmeerconcerten is dit € 67,50.
Bij de cursus hoort een samenvatting met een aantal afbeeldingen en de speellijst van
de gedraaide muziekfragmenten. Deze kunt u op verzoek digitaal toegestuurd krijgen.
Aanmeldingen: bij voorkeur via e-mail j.nobel14@chello.nl of schriftelijk
t.a.v. J. Nobel, Bremlaan 37 3862 VB Nijkerk.
N.B. Dit is géén cursus van Randmeerconcerten. Voor verdere vragen dient u dus
contact op te nemen met de organisatoren.
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Met een Randmeerconcertabonnement zit u altijd goed
Route De Verbeelding

Vanuit richting Harderwijk Rijd naar de Provinciale weg N302 richting Flevoland. Neem na het aquaduct en het viaduct bij de
rotonde de derde afslag: N307. Neem na 7,3 km de tweede afslag op de rotonde (Kwartiermakerslaan). Neem na 0,8 km de tweede
afslag op de rotonde (Gelderseweg). Neem na 1,2 km de tweede afslag op de rotonde (nog steeds de Gelderseweg). Ga na 300 m
rechtsaf de Horsterweg op. Neem na 450 meter de derde afslag op de rotonde (Eikenlaan) Ga na 1,3 km rechtsaf De Verbeelding op.
Na 100 m bent u bij het Paviljoen De Verbeelding.
Vanuit richting Nijkerk Vanaf de A28 bij Nijkerk neem de afslag 'Zeewolde'. Volg de Berencamperweg (N301),
deze gaat na de brug over het Randmeer over in de Nijkerkerweg. Neem na 2 km de eerste afslag op de rotonde (N
705 Spiekweg). Ga na 5,5 km rechtsaf de Dasselaarweg op. Ga na 1,9 km rechtsaf de Eikenlaan op. Ga na 0,9 km
linksaf De Verbeelding op. Na 100 m bent u bij het Paviljoen De Verbeelding.
Zeewolde per fiets of lopend vanuit Ermelo of Harderwijk Bezoekers vanuit Ermelo en Harderwijk die op
eenvoudig wijze per fiets of lopend De Verbeelding in Zeewolde willen bereiken kunnen gebruikmaken van het
Horsterveer. Na aankomst in Zeewolde fietst of loopt men tot aan de Nulderdijk, steekt deze over en volgt het
fietspad naar beneden, na het passeren Van de Eikenlaan, slaat men links af, na 50 meter ligt De Verbeelding rechts.
Totale afstand ongv. 700 meter. Vertrektijden van de pont vanaf Horst: 12.50 uur en 13.30 uur. Vanaf Zeewolde:
16.30 uur, 17.10 uur en de laatste 18.00 uur.

