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Amanda back on tour
Een weerzien met de familie Röntgen
Twee seizoenen geleden traden Eva
Stegeman, Folke Nauta en Huib Ramaer op
met het programma ‘Edvard Grieg en Julius
Röntgen, een muzikale vriendschap’ .
Toen kondigden zij al aan dat ze in een
nieuw programma aandacht zouden
schenken aan de composities van Amanda
Maier de veel te jong gestorven echtgenote van Röntgen.
Ook dit wordt weer een unieke belevenis,
waarvan u zondagmorgen of -middag kunt
genieten.
Vriendenconcert
Zondagmiddag 14 december 2014 vindt weer
het Jacques Rambonnet Vriendenconcert
plaats in de muziekkamer van de fam. Hutten
in Elburg. Wilt u ook uw muzikale bijdrage
leveren aan dit concert, dat gratis toegankelijk is voor Vrienden?
Meld u dan voor 1 november aan bij Roel
Norg, onze concertcoördinator. Half november
zal aan alle Vrienden van de
Randmeerconcerten een uitnodiging met het
programma en verdere informatie worden
verstuurd. Meer informatie op:
http://vrienden.randmeerconcerten.nl/
Wilt u bijdragen aan het voortbestaan van de
Randmeerconcerten dan kan dit door u als
vriend aan te melden en een bijdrage van
min. € 20,- per persoon (meer mag ook) over
te maken op NL83RABO 0150266111 t.n.v.
Stichting Vrienden Randmeerconcerten. Als u
al vriend bent dan hoeft u zich niet opnieuw
aan te melden. U kunt dan volstaan met het
overmaken van uw bijdrage.

Parkeren Harderwijk
U kunt op zondag gratis parkeren op het
parkeerterrein van het Klooster en op de
nabijgelegen Vitringasingel. Houd bij de
laatste rekening met 5 tot 10 minuten
extra looptijd voor de afstand.

Ochtendconcert

Middagconcert

Bestel rechtstreeks uw concertkaarten, klik op
de winkelwagen of bestel via onze website

Facebook
Onze Facebookpagina’s beginnen vorm te
krijgen. Inmiddels weten veel mensen de
weg naar onze Facebookpagina’s te vinden.
Wist u dat u uw reacties op onze concerten
daar kunt plaatsen?
Één van onze concertbezoekers schreef
naar aanleiding van het concert in De
Verbeelding in Zeewolde een fraai gedicht.
U kunt haar gedicht vinden op Facebook.
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