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Concertbrief nr. 9, concert Trio Suleika
De notities bij het concert zijn deze keer van Hans Maas.

Een oproep van de voorzitter
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Aan het einde van het lopende concertseizoen zullen
enkele bestuursleden hun functie neerleggen, allen om
invoelbare persoonlijke redenen. Zij hebben zich vele jaren
met veel energie en grote betrokkenheid ingezet voor de
Randmeerconcerten. Uiteraard betreuren wij hun vertrek,
maar we hebben natuurlijk alle respect voor de
argumenten die tot hun besluit geleid hebben.
U begrijpt dat wij op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden
die affiniteit hebben met de klassieke muziek en daar
belangeloos tijd en energie in willen steken. Zowel bij de
kerntaken binnen het dagelijks bestuur, als ook meer
plaatselijk bij de directe organisatie van het concert,
kunnen we uw ondersteuning gebruiken.
Wanneer u de ambitie en mogelijkheden hebt om mee te
helpen onze concertserie ook in de toekomst vorm te
geven, komen wij graag met u in contact. In een
informatief en vrijblijvend gesprek willen we met u van
gedachten wisselen over de aard van de bestuurswerkzaamheden en uw mogelijkheden om daar invulling
aan te geven.
Wij stellen het erg op prijs als u contact opneemt met
het bestuur van de Randmeerconcerten. Het is
vanzelfsprekend dat wij uw belangstelling met grote
discretie zullen behandelen.
Leo van Wijk
Voorzitter Randmeerconcerten

Gabriele Leporatti, de nieuwe pianist van het
Trio Suleika

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

Graag uw reactie naar:
voorzitter@randmeerconcerten.nl

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)

