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Het 42e seizoen van de Randmeerconcerten
Bestuurswijzigingen
Het nieuwe seizoen is begonnen met een grote bestuurswijziging. Wij hebben deze zomer met weemoed en toch
feestelijk afscheid genomen van Henny van Manen, Alida
Broekhuizen, Henk de Wit en Wim Bömer. Zij zijn allen vele
jaren actief geweest, op diverse fronten.
Roel Norg zal afscheid nemen tijdens het vriendenconcert in
december. Hij heeft zijn rol als concertcoördinator aan Anne
de Vries overgedragen, die in de functie van concertprogrammeur de zware taak heeft om Roel te doen vergeten.
Anne is voortvarend aan het werk gegaan. Hij heeft al een
aantal ensembles/musici kunnen contracteren voor het
seizoen 2016/17. Anne houdt zich voorlopig tevens bezig met
het secretariaat, tot deze functie opnieuw is ingevuld.
We zijn verheugd dat de oproep voor nieuwe bestuursleden
succes heeft gehad. We hebben vier nieuwe bestuursleden
mogen verwelkomen. Allen zijn zeer regelmatige bezoekers
van onze concerten en zij zullen zich dus snel op hun plaats
voelen.
Het zijn: Henriëtte Degewij uit Ermelo, Roelie Koobs uit
Harderwijk, Hans Kortenbach uit Putten en Rita Weijens uit
Ermelo. Als de nieuwe taakverdelingen zijn vastgelegd, kunt
u hen ook per e-mail bereiken.

Concert 26 september a.s. in Ermelo
We wijken voor het eerst in jaren af van opening van het
seizoen in Putten. Omdat het Storioni Trio op de voorgestelde
datum niet beschikbaar was, beginnen we het 42e seizoen in
de Oude Kerk in Ermelo met het Dudok Kwartet.
In de concertbrief kunt u lezen over dit voortreffelijke
kwartet dat drie boeiende strijkkwartetten zal spelen. Zij
treden voor het eerst bij ons op. Wouter Molendijk laat u in
zijn noties bij het concert weer kennismaken met zijn
persoonlijke visie op de muziek en de componisten.

Abonnementen

Bestel rechtstreeks uw concertkaarten, klik op
Mogen we nog maar eens wijzen op de grote voordelen van de winkelwagen of bestel via onze website
een abonnement op onze concertserie? Met een passepartout
voor 11 concerten is uw voordeel maar liefst 24% t.o.v. de
aankoop van 11 losse kaarten en bij een abonnement voor 7
conecrten is dat voordeel 14% t.o.v. 7 losse kaarten.

Bestellen concertkaarten via internet
Een handleiding voor het bestellen vindt u op
onze website. Klik hier.

