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Zondag 19 maart 2017 De Verbeelding Zeewolde
Herinnert u zich nog het fantastische concert in november 2015 door Daniël
van der Hoeven in Zeewolde? In Zeewolde mag men zich gelukkig prijzen
dat nu de zeer getalenteerde pianist Tobias Borsboom komt optreden met
een mix van klassieke meesterwerken en enkele nieuwe composities van
drie Nederlandse componisten. Het programma is enigszins gewijzigd (nog
mooier vinden we zelf) ten opzichte van de muzieklijst genoemd in het
programmaboekje.
De toelichting is van Wouter Molendijk. Hij citeert daarin -beknopt- Tobias
Borsboom over diens CD met de titel ‘Wanderer’. Wij gaan er van uit dat
deze CD ook bij het concert te koop is (alleen contante betaling).
Enkele verwijzingen naar Youtube e.d.
JacobTV - Saudade door Jeroen van Veen
https://www.youtube.com/watch?v=YAa_-NDX-98
Idem door Tobias Borsboom (zonder beeld)
http://www.vpro.nl/vrije-geluiden/media~RBX_VPRO_6887452~tobiasborsboom-nieuwe-cd~.html
JacobTV website
Joep Franssens website
Peter Vigh website
Tobias Borsboom vertelt over zichzelf (Radio 4)
https://www.youtube.com/watch?v=ICliDqNdbso
Tobias Borsbooom en Peter Vigh te gast in Het Klankcafé in Amsterdam
https://www.youtube.com/watch?v=nWdl8VNqyH8
Tobias Borsboom in de Dutch Classical Talent finale
https://www.youtube.com/watch?v=vc943NzZ5xU
https://www.youtube.com/watch?v=ji4YXqOasZY
Reactie van Tobias na het winnen van de Ducth Classical Talent 2015 Award
https://www.youtube.com/watch?v=EdkfAkB8_xs
https://www.youtube.com/watch?v=kyK6nMMXRwg
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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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Lezing over de Matthäus en Johannes Passion door Govert Jan Bach op
zaterdagmiddag 8 april 2017 voor Vrienden Randmeerconcerten én
abonnementhouders
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 het ’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’. Er zijn nog voldoende plaatsen vrij!
De routebeschrijving is te vinden op http:/vrienden.randmeerconcerten.nl
Voor vrienden en abonnementhouders Randmeerconcerten hebben wij een mooie aanbieding
om ‘s-avonds na de lezing een uitvoering te bezoeken van de Johannes Passion met korting
op de toegangsprijs. In het eerstvolgende bulletin volgt meer informatie.

