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Concert zondag 29 november 2015 in Veluvine Nunspeet
Twee jaar geleden moest Remy van Kesteren vlak voor het concert wegens ziekte verstek
laten gaan. Uitermate vervelend vooral voor Remy. Toen bleek weer hoe fijn musici het
vinden om bij de Randmeerconcerten te spelen. Lavinia Meijer was onmiddellijk bereid om
haar vrije(!) weekend op te offeren om voor Remy in te springen. Met Remy werd direct
afgesproken dat hij bij de eerstvolgende gelegenheid in onze concertserie zou worden
ingepland. In de tussenliggende periode is de carrière van Remy tot nog grotere bloei
gekomen. Remy schuwt bijzondere projecten niet. Het concert van zondag is daar een
voorbeeld van en componist Federico Mompou verdient het om niet in de vergetelheid te
raken.

Nieuwe locatie Veluvine Nunspeet
Voor de bezoekers die Veluvine nog niet hebben bezocht, is de plattegrond met routebeschrijving op onze website vinden. Inmiddels zijn al veel toegangskaarten in de
voorverkoop verkocht. De zaal heeft echter genoeg zitplaatsen voor een groot aantal
bezoekers. Wilt u helemaal op zeker spelen, bestel dan via onze website.

Jacques Rambonnet Vriendenconcert zondag 13 december 2015
Het programma van het Jacques Rambonnet concert van Vrienden voor Vrienden is
gereed. Vrienden Randmeerconcerten vinden een dezer dagen het complete programma in
de brievenbus.Het programma is ook vinden op de website van de Vrienden.
http://vrienden.randmeerconcerten.nl/

Cursus ‘Dat is mooie muziek’ door Wouter Molendijk
Wouter liet bij de cursussen die hij gaf in september, oktober en november veel muziek
horen en zien. Hij maakte daarbij ook gebruik van Youtube en liet mooie en minder mooie
uitvoeringen horen. Bij onderstaande uitvoeringen kunt u zelf beoordelen wat u er van
vindt.
We willen u enkele voorbeelden van Wouter bij concert 5 niet onthouden.
Interview met Remy van Kesteren NTR Podium 1 juni 2014
https://www.youtube.com/watch?v=DaUdq-8sAKI
Remy van Kesteren over wat en wie hem geïnspireerd heeft
https://www.youtube.com/watch?v=iO2vkW0NHbQ
Remy van Kesteren en slagwerker Ramon Lormans, delen uit Música Callada
https://www.youtube.com/watch?v=UQ48SKWZ_8c
Bewerking pianostuk Balakirev ‘De leeuwerik’
https://www.youtube.com/watch?v=T9438959mf4
Uit ‘La vida breve’van Manuel de Falla
https://www.youtube.com/watch?v=F87LghqrF8A
Sjostakovitsj: Prelude en fuga in e op. 87
https://www.youtube.com/watch?v=XY8Djd66Ms0

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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Interview Vrije Geluiden
https://www.youtube.com/watch?v=Vf0_Z8gsJcU
Renié ‘Pièce Symphonique’
https://www.youtube.com/watch?v=mPx3pWnr7Fw
nog meer voorbeelden en informatie
‘Musica Callada’ gespeeld door Mompou zelf
https://www.youtube.com/watch?v=Vxuv_g5vE1o
‘Paisajes’ van Mompou gespeeld door Arcadi Volodos (piano)
https://www.youtube.com/watch?v=zTAVbNDB9O4
‘El Pont’ van Mompou gespeeld door Jemena Giménez Cacho (cello)
en Ireneusz Jagla (piano)
https://www.youtube.com/watch?v=T2hwdx3Vpgc
In het seizoen 2016/17 speelt pianist Marcel Worms bij ons.
Hier is hij op bezoek bij de weduwe van Mompou en speelt voor haar.
http://www.marcelworms.com/videoclips.html
Facebookpagina over Federico Mompou
https://es-es.facebook.com/frederic.mompou
Uitgebreide informatie over San Juan de la Cruz (Johannes van het Kruis).
Als u de pagina opent in de Google Chrome browser, dan kan deze de pagina voor u vertalen in
het Nederlands.
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_de_la_Cruz
Originele Spaanse tekst van Cántico espirutual (Nederlandse vertaling in de concertbrief)
https://es.wikisource.org/wiki/C%C3%A1ntico_espiritual
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