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Concertbrief nr. 10, concert Academie
Muzikaal Talent
De notities bij het concert zijn van Eelco van Wijk. Eelco
heeft zich daarbij gericht op de minder bekende
componisten die op het programma staan.

Programmaboekje seizoen 42, 2015/16
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat het programmaboekje 2015/16 tekstueel en grafisch zo goed als klaar is.
Nog een eindcontrole en de drukker kan aan de slag.
Ook zijn we blij met een aantal nieuwe adverteerders in het
boekje. We stellen de steun van onze adverteerders erg op
prijs, zij maken de concerten mede mogelijk.
Hiernaast alvast een voorproefje van de voorpagina,
waarop u harpist Remy van Kesteren kunt herkennen.
Remy meldde ons dat hij het erg leuk vind om zo
prominent in beeld te komen en hij ziet nu al uit naar het
concert op 29 november 2015 in de nieuwe locatie Veluvine
in Nunspeet.
Het boekje wordt waarschijnlijk eind april thuisbezorgd. Wij
zullen het boekje ook per e-mail verzenden.

Vriendenuitstapje dinsdag 21 april 2015
Vrienden Randmeerconcerten hebben inmiddels een brief
ontvangen met informatie over het vriendenuitstapje naar
het nieuwe Noord-Veluws Museum in Nunspeet. Mocht u
Vriend zijn en deze brief niet hebben ontvangen, dan
ontvangt u deze hierbij. U kunt ook deelnemen als u nu nog
geen Vriend bent. Voorwaarde is dat u dan alsnog Vriend
wordt. Dat kan door u aan te melden via onze website en
het bedrag van € 21 p.p. over te maken op de aangegeven
bankrekening. Aanmelding voor het vriendenuitstapje kan
tot maandag 13 april a.s.

Vrienden van het Lied
De Vrienden van het Lied organiseren weer een
liedermiddag. Als u nog zin hebt na het naar verwachting
fenomenale pianorecital van Michael Gees in Kasteel De
Vanenburg een dag eerder, dan kunt u alvast kennismaken
met de nieuwe Randmeerconcertlocatie Veluvine!
Op vertoon van onze abonnementskaart of Vriendenpas
krijgt u € 2,50 korting op de toegangsprijs. Zie voor meer
informatie de bijlage.

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

Bestellen concertkaarten via internet
Een handleiding voor het bestellen vindt u op
onze website. Klik hier.
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Programma seizoen 42 - 2015/16
1

zaterdag 26-09-2015
20.00 uur
Dudok Kwartet (strijkkwartet)

Ermelo

Oude Kerk

2

zaterdag 10-10-2015
Storioni Trio

Putten

Kasteel De Vanenburg

3

zondag 25-10-2015
11.00 &14.00 uur
Wouter Mijnders, cello
Jean Baptiste Milon, piano

Harderwijk

Catharinakapel

4

zondag 15-11-2015
14.00 uur
Daniël van der Hoeven, piano

Zeewolde

De Verbeelding

5

zondag 29-11-2015
14.00 uur
Remy van Kesteren, harp

Nunspeet

Villa Vennendal (*)
of Veluvine

6

zondag 03-01-2016
14.00 uur
Amsterdam Wind Quintet

Nunspeet

Hotel NH Sparrenhorst

7

zondag 24-01-2016
11.00 &14.00 uur
Carla Leurs, viool
Daniël Kramer, piano

Harderwijk

Catharinakapel

8

zondag 14-02-2016
14.00 uur
Nunspeet
Larissa Groeneveld, cello
Lars Wouters van den Oudeweijer, klarinet

20.00 uur

9 zaterdag 05-03-2016
20.00 uur
Pentachord Ensemble

Ermelo

Villa Vennendal (*)
of Veluvine

Oude Kerk

10 zondag 20-03-2016
14.00 uur
Zeewolde
Trio Amare (sopraan, klarinet & piano)

De Verbeelding

11 zaterdag 02-04-2016 20.00 uur
Ivo Janssen, piano

Kasteel De Vanenburg

Putten

Het Jacques Rambonnet Vriendenconcert zal plaatsvinden in Elburg op zondag 13 december 2015
Aanvang: 14.00 uur
(* locatie onder voorbehoud)

