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Frank van den Brink klarinet en Jaap Kooi piano op zondag 24 nov. 2019 vanaf 14.30 uur
in De Verbeelding in Zeewolde
Onderstaand bericht hebben wij al enkele malen geplaatst. Voor de zekerheid nogmaals voor alle nieuwe
lezers.
Helaas moest Céleste Zewald onlangs melden dat zij, vanwege een blessure, de komende maanden geen
klarinet mag spelen. Dit is vooral voor Céleste uitermate vervelend. Wij hebben Céleste, die herhaalde
malen bij ons optrad, van harte beterschap gewenst.
Pianist Jaap Kooi speelt nu samen met Frank van den Brink, soloklarinettist van het Radio Philharmonisch
Orkest en lid van het Nederlands Blazersensemble.
Het programma in de concertbrief vermeldt enkele wijzigingen.

Het concert op 24 november begint om 14:30u,
dus een half uur later.
Terugblik concert 3 november 2019 door Marcel Worms
Er waren enorm enthousiaste reacties na het recital door Marcel Worms.
Het grote aantal bezoekers noopte ons om de vleugel en de stoelen anders te plaatsen dan voorheen.
Dit om iedereen zo optimaal mogelijk te laten genieten van het concert.
Marcel Worms heeft de verschillende stukken op een leuke manier toegelicht.
Omdat het publiek rond de vleugel zat, heeft niet iedereen alles goed kunnen verstaan.
Daarom is besloten om een goede geluidsinstallatie aan te schaffen. Wij zijn de Stichting Vrienden Randmeerconcerten zeer erkentelijk dat zij deze aanschaf voor hun rekening nemen.
Heel fijn, dat we deze apparatuur al in Zeewolde kunnen gebruiken!
Concertbrief
Wouter Molendijk heeft ook deze keer de toelichting geschreven. De concertbrief ontvangt u later vandaag.
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Toegangskaarten kopen
Regelmatig krijgen wij de vraag of er met pin betaald kan worden. De aanschaf van een pinautomaat én de
kosten van transacties en abonnementen zijn dermate hoog voor een kleine organisatie als Randmeerconcerten (met een betrekkelijk klein aantal transacties) dat wij hiertoe niet kunnen overgaan.
Wij houden natuurlijk de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten, maar vooralsnog is ons antwoord dus
‘nee, er kan niet gepind worden’. Wij hopen dat u daarvoor begrip hebt.
Bestellen van toegangskaarten via de Ticketunie is bij onze bezoekers al behoorlijk ingeburgerd en is een
goed alternatief voor contante betaling.
We willen een derde mogelijkheid beschikbaar stellen als proef.
U bezoekt een Randmeerconcert en u wilt graag de toegangskaarten voor het volgende concert al in huis
halen? Welnu, bij de kassa kunt u deze al kopen voor het eerstvolgende concert. We willen hiermee
tegemoet komen aan bezoekers, die het lastig vinden om via internet te bestellen of die geen toegang
hebben tot internet. Neemt u a.u.b. gepast geld mee.
Toegangskaarten kopen via de Ticketunie

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

Recensie over Marcel Worms
Gerrit van der Heide schreef een recensie over Marcel Worms. Deze is te vinden op onze website en in de
komende concertbrief.
Muziek-CD actie, een groot succces
Wouter Molendijk is weer aanwezig met een groot aantal klassieke muziek-CD’s, verkregen uit de erfenis
van ons voormalig bestuurslid Aad Wissel. Deze CD’s mogen wij aanbieden aan onze bezoekers. De prijs
bedraagt één euro per twee CD’s. De opbrengst komt ten goede aan de St. Vrienden Randmeerconcerten.
Voor onze Vrienden Randmeerconcerten en abonnementhouders hebben we nog een verrassing in petto.
Zij mogen onder vertoon van de Vriendenpas 2019/20 en/of abonnement voor 2019/20 een gratis CD
uitzoeken, vooraf of in de pauze van de concerten. Hebt u beide, dan mag u twee CD’s uitzoeken.
De CD-aanbieding geldt ter plaatse bij de concerten. Wouter neemt een grote selectie mee, zodat er genoeg
te kiezen blijft. Er kan alleen met gepast geld betaald worden en óp is óp.

