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Zaterdag 4 maart 2017 Veluvine Nunspeet
Brisk Recorder Quartet speelt een aantal bewerkingen van Bach en als
toetje speciaal voor het kwartet geschreven nieuwe werkjes van
Nederlandse componisten.

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.

Voorbeelden van verschillende soorten blokfluiten van het inmiddels
opgeheven Loeki Stardust uit 2006.
Losse kaartverkoop via internet
Hebt u toegangskaarten gekocht via internet? Lever deze in bij de kassa van
Randmeerconcerten bij de ingang van de zaal. Dus ook als u de kaarten
hebt gekocht via Veluvine.
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Lezing over de Matthäus Passion door Govert Jan Bach op zaterdagmiddag 8 april
2017 voor Vrienden Randmeerconcerten én abonnementhouders
Binnenkort wordt voor Vrienden Randmeerconcerten een lezing over Bach georganiseerd.
Govert Jan Bach komt een lezing mét muziek geven over Johann Sebastian Bach. Dat is dan
ook de reden waarom we, éénmalig, ook onze abonnementhouders uitnodigen hierbij
aanwezig te zijn. Het is mogelijk om per reservering, één introducé mee te nemen.
Govert Jan Bach heeft zich gespecialiseerd in leven en werken van Johann Sebastian Bach.
Hij is auteur van luisterboeken over diens Matthäus Passion, de Johannes Passion en het
Weihnachts-oratorium. Kort geleden verscheen zijn luisterboek over de relatie tussen Luther
en Bach. Voor zijn luisterboek over de Johannes Passion kreeg hij in 2016 de ’Gouden Label’
van Klassiek Centraal in Antwerpen. Govert Jan geeft regelmatig lezingen en we zijn erg blij
dat we u daarvan ook deelgenoot kunnen maken.
De Vriendenbijeenkomst vindt plaats in de Muzerije (van Gerrit ’t Hart), Telgterbuurtweg 27,
3853 PE Ermelo. Aanvang 14.00 uur, einde rond 16.00 uur met daarna gelegenheid voor
een drankje. De entreeprijs is voor iedereen € 10. Het is van groot belang, dat iedereen (ook
de Vrienden) zich van te voren aanmeldt, want er zijn maximaal 90 plaatsen beschikbaar.
Uiteraard hebben de Vrienden in dit geval voorrang ten opzichte van de abonnementhouders. Voor de abonnementhouders telt de volgorde van aanmelding. Bij overreservering
volgt terugstorting van het betaalde bedrag.
U kunt zich opgeven/aanmelden door € 10 over te maken op rekeningnummer NL83RABO
0150266111 ten name van ‘Stichting Vrienden Randmeerconcerten’ onder vermelding
van ‘Vrienden van Bach’.
De routebeschrijving is te vinden op http:/vrienden.randmeerconcerten.nl

