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Concert van het Haydn Trio op zondag 13 november 2016 in De
Verbeelding.
Een hernieuwde kennismaking met musici die in andere samenstellingen
eerder bij ons gespeeld hebben.
De toelichting is van Hans Maas en zoals u van hem gewend bent uiterst
lezenswaardig en informatief.
Vrienden van het Lied
De Vrienden van het Lied organiseren weer een liedconcert op zondag 20
november bij de fam. Hutten in Elburg. Abonnementhouders en Vrienden
Randmeerconcerten krijgen € 2,50 korting op de toegangsprijs. Voor meer
informatie zie de bijlage bij de e-mail.
Nieuw bij Randmeerconcerten:
Familieconcert door het Apollo Ensemble
Het veelzijdige Apollo Ensemble zal op zondagmiddag 5 februari 2017 een concert
verzorgen dat boeiend zal zijn voor zowel jong als oud. Jong krijgt daarbij extra
aandacht en tijdens het concert zal er dan ook interactie zijn tussen musici en
kinderen.
De kern van het concert zal bestaan uit muziek van Haydn. Haydn was in zijn tijd
een beroemd componist, te vergelijken met hedendaagse sterren. Hij schreef meer
dan 100 symfonieën die erg bij het publiek in de smaak vielen. Hij was niet snel
tevreden over de stukken die hij zelf geschreven had, maar had wel een
lievelingsstuk dat hem dierbaar was. En dat stuk, daar is iets mee... Wat, dat wordt
verteld tijdens het concert.
Behalve muziek van Haydn wordt er tevens een stuk van Mozart gespeeld, ook al
zo’n beroemdheid.
Het Apollo Ensemble bestaat uit zowel strijkers als blazers en treedt wereldwijd op
in verschillende bezettingen. Tijdens het concert in Harderwijk zullen de volgende
instrumenten te horen zijn: viool, altviool, cello, contrabas, hobo, fagot, hoorn en
fortepiano. Na afloop van het concert is er gelegenheid tot 'meet and greet':
kinderen en hun begeleiders kunnen de instrumenten dan van dichtbij bekijken,
kennis maken met de musici en alle mogelijke vragen stellen.
Locatie: RSG Slingenbos, Eisenhowerlaan 59, 3844 AS Harderwijk.
Aanvang 14.30 uur
Een speciaal concert voor opa’s, oma’s, vaders, moeders en
(klein)kinderen heeft een speciale prijs: slechts € 5 voor jong en oud per
persoon. Dit concert kan alleen bij de concertkassa betaald worden.
Neem voor meer informatie contact op via e-mail:
familieconcert@randmeerconcerten.nl

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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Het Apollo Ensemble speelde in 2014 op een heel bijzondere locatie. The Great Synagogue
in Sydney Australië. (Fotografie Jamie Williams).

Vriendenconcert zondag 11 december 2016 in Elburg.
Inmiddels is een oproep gestuurd aan Vrienden Randmeerconcerten met de vraag wie voor
de vrienden wil komen spelen. Hebt u deze oproep gemist of niet ontvangen, ga dan voor
meer informatie naar onze website http://vrienden.randmeerconcerten.nl

