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Kom genieten en laat u verrassen!
Geachte muziekliefhebber,
Het vorig seizoen hebt u onze concerten weer zeer goed
bezocht. Nooit eerder ontvingen wij zoveel bezoekers, vorig
seizoen was er zelfs een toename met 30%. U hebt genoten
en u hebt uw waardering voor de musici duidelijk laten blijken.
Positief gevolg van het grote aantal bezoekers is dat wij nu
grotere ensembles kunnen contracteren.
Dit jaar gaan we naar één serie van twaalf concerten. U kunt
een passe-partout kopen voor alle twaalf concerten of een
abonnement voor zeven concerten naar eigen keuze.
De musici spelen bijzonder graag voor u. Zij ervaren uw
aandacht en concentratie, en putten daaruit extra inspiratie.
Dat komt ook door de gemoedelijke informele sfeer die mede
ontstaat doordat de musici bijna altijd iets vertellen over de
stukken die zij spelen.
Het eerste concert is een combinatie van muziek en theater.
Het Hexagon Ensemble speelt muziek van Poulenc en van door
hem becommentarieerde componisten. De acteur Carol Linssen
speelt de rol van Poulenc.
Voor het eerst vindt er een Randmeerconcert plaats in het
Stadstheater Cultureel Centrum Harderwijk. Het Rotterdams
Kamerorkest zal met de fluitiste Eleonore Pameijer optreden.
Bijzonder is ook de wijnproeverij na afloop van dit concert.
Wij hebben een traditie hoog te houden in het programmeren
van talentvolle jonge musici. Op de voorkant ziet u de
klarinettiste Céleste Zewald, die in april 2007 prachtig
speelde in Putten. Wij programmeren weer een aantal jonge
strijkkwartetten en ook het veelbelovende duo Lisa Jacobs en
Helena Basilova. Voor het eerst komt de geweldige pianiste
Hannah Shybayeva. De jonge gambist Ralph Meulenbroeks van
wie we zo hebben genoten in Zeewolde in april 2007, komt terug
voor een soloconcert.
Flevodruk Harderwijk is ook dit jaar onze hoofdsponsor. Eén van
de resultaten is weer dit prachtige boekje. Flevodruk heeft een
traditie in het sponsoren van kunstuitingen, met name waar het
jongeren betreft en wij zijn blij met de samenwerking.
Daarnaast werken we samen met de Rabobank Randmeren en
de Rabobank Noordwest-Veluwe.
In dit boekje vindt u een overzicht van de programma’s. U kunt
op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de concerten
via onze website www.randmeerconcerten.nl. Daar kunt u zich
aanmelden voor onze gratis Randmeerconcertbrief via e-mail.

Wij ontmoeten u graag op onze concerten!
Het laatste nieuws over de programma’s vindt u op

www.randmeerconcerten.nl

Agenda 2007-2008
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zaterdag 15 september 20 uur Ermelo
		

2 vrijdag
		

28 september 20 uur Putten

		
		
5 zondag
		
6 zondag
		
7 zondag
		
8 zondag
		

10 zondag
		
11 vrijdag
		

Open Haven

Matangi Strijkkwartet
Harderwijk Catharinakapel

Lisa Jacobs, Helena Basilova (viool, piano)
18 november 14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Hannah Shybayeva (piano solo)
16 december 14 uur

Nunspeet

Hotel De Sparrenhorst

Lendvai String Trio
13 januari

14 uur

Harderwijk Stadstheater Cult. Centrum

Rotterdams Kamerorkest, Eleonore Pameijer (dwarsfluit)
3 februari

14 uur

Nunspeet

Hotel Vennendal

Ralph Rousseau Meulenbroeks (viola da gamba solo)
20 uur Ermelo

Lukaskerk

Franciscus Kwartet
2 maart

14 uur

Nunspeet

Hotel De Sparrenhorst

Sextet met Gwyneth Wentink (harp)
28 maart

20 uur Putten

Kasteel De Vanenburg

Musica ad Rhenum (barokkwartet)

12 zaterdag 12 april
		

20 uur Zeewolde

4 november 14 uur

9 zaterdag 16 februari
		

Kasteel De Vanenburg

EnAccord Strijkkwartet

3 zaterdag 13 oktober
4 zondag

De Dialoog

Hexagon Ensemble, Carol Linssen (acteur)

20 uur Zeewolde

Daidalos Trio (pianotrio)

Het Rubens kwartet
speelt op concert 10

Open Haven
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Zaterdag 15 september 2007 20.00 uur
Ermelo De Dialoog

(Raadhuisplein 4, 3851 NT)

‘Een ontmoeting met Francis Poulenc’
een fascinerend programma met theater en muziek

Hexagon Ensemble
(fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, piano)

Carol Linssen (acteur)
W.A. Mozart

Kwintet in Es KV 452

F. Poulenc

Sextuor
Trio
L’Histoire de Babar
Elégie

G. Fauré

Souvenir de Bayreuth

S. Prokofiev

Delen uit: Visions Fugitives

I. Stravinsky

Trois Pièces

C. Debussy

Syrinx

D. Milhaud

La cheminée du roi René

Francis Poulenc (1899-1963) schreef aansprekende stukken voor
een breed publiek. Zijn muziek is serieus en tegelijk ook luchtig
en leuk. Vanavond ontmoet u deze veelzijdige Fransman als
monnik en kwajongen, als radiopresentator, als brievenschrijver,
als bridger, en vooral als groot componist. Als presentator van
het radioprogramma “voor de vuist weg” gaf hij zijn mening over
componisten die hij bewonderde of verguisde. Als hij ongewild
met muziek van Wagner werd geconfronteerd dan spoedde hij
zich naar huis “om zijn oren te spoelen” met muziek van Mozart.
De bekende acteur Carol Linssen speelt Francis Poulenc in deze
productie.

Vrijdag 28 september 2007 20.00 uur
Putten Kasteel De Vanenburg

(Vanenburgerallee 13, 3882 RH)

EnAccord Strijkkwartet

Ilka van der Plas (viool)

Ian van den Berk (viool)

Rosalinde Kluck (altviool)

Mette Seidel (cello)

Wij hebben dit kwartet ontdekt op een presentatieconcert,
waar ze zeer geïnspireerd bijzondere stukken speelden.
Ze brengen een geweldig programma. U hoort Beethovens
grootste strijkkwartet met het indrukwekkende deel waarin hij
God bedankt voor de genezing van een ziekte. Dit is een van
Beethovens laatste werken. Voor de pauze klinkt een zonnig
kwartet van Haydn. Bartók schreef zes kwartetten, verspreid
over zijn hele leven. Het is zeer indringende muziek, dikwijls
met invloeden van Hongaarse volksmuziek.
J. Haydn

Strijkkwartet opus 20.3

B. Bartók

Strijkkwartet nr 3

L. van Beethoven

Strijkkwartet nr 15 opus 132
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Zaterdag 13 oktober 2007 20.00 uur
Zeewolde Open Haven (Kerkplein 8, 3891 ED)

Matangi Strijkkwartet
Marie-Paula Majoor

(viool)

Daniël Torrico Menacho

(viool)

Karsten Kleijer 		

(altviool)

Arno van de Vuurst

(cello)

Het Matangi Strijkkwartet speelde in 2005 met veel succes
voor het eerst in onze serie. De carrière van dit kwartet
ontwikkelt zich stormachtig. Dit programma noemen zij
‘Wiener Mélange’, want ze spelen werken van de drie grote
Weense klassieken.
J. Haydn

Strijkkwartet opus 76.2 ‘Kwinten’

W.A. Mozart

Strijkkwartet KV 465 ‘Dissonanten’

L. van Beethoven Strijkkwartet opus 18.1

Zondag 4 november 2007 14.00 uur
Harderwijk Catharinakapel (Klooster 1, 3841 EN)

Lisa Jacobs (viool)
Helena Basilova (piano)
Deze twee zeer getalenteerde jonge musici hoorden we tijdens
een presentatieconcert. Helena heeft eerder in Nunspeet voor
ons quatre-mains gespeeld met David Kuyken.
De sonates van Beethoven en Brahms zijn weergaloos mooie
stukken.
Maar u kent vast niet deze zeer interessante en mooie werken
van Szymanowski. Het lied van Roxane is een bewerking van
een lied uit de opera ‘Koning Roger’. Wij voorspellen u een
aangename kennismaking met deze prachtige muziek.
L. van Beethoven

Sonate opus 30.2

J. Brahms

Sonate nr. 3 opus 108

		

K. Szymanowski 		

Mythen opus 30

		

Chant de Roxane

		

Nocturne et tarantella opus 28
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Zondag 18 november 2007 14.00 uur
Nunspeet
Hotel Vennendal (Vennenpad 5, 8072 PX)

Hannah Shybayeva (piano)

Hannah Shybayeva leerden we kennen van een cd-opname,
die pianospel laat beluisteren als van zeer grote beroemde
pianisten. Haar willen we daarom graag in het echt horen.
Ze speelt drie bekende stukken. De ontroerende sonate van
Schubert en de klassieke, opgewekte sonate van Beethoven
horen we voor de pauze. Daarna komen de veeleisende,
weergaloze etudes van Schumann, variaties op een mooi thema,
met een geweldige finale. Succes verzekerd!
L. van Beethoven Sonate in F, opus 10.2
F. Schubert

Sonate in A, D 959

R. Schumann

Symfonische Etudes opus 13

Zondag 16 december 2007 14.00 uur
Nunspeet
Belvédèretheater in Hotel De Sparrenhorst
(Eperweg 46, 8072 DB)

Lendvai String Trio
Nadia Wijzenbeek (viool)
Ylvali Zilliacus

(altviool)

Marie Macleod

(cello)

In samenwerking met The International Holland Music
Sessions brengen wij jong internationaal toptalent. Dit trio
heeft al opgetreden in het Concertgebouw in Amsterdam, de
Berwaldhall in Stockholm en de Wigmore Hall in Londen.
Ze brengen een mooi afwisselend programma met twee werken
uit de klassieke periode. Daarnaast een werk van de Hongaarse
componist Kodály en een werk van de Nederlandse componist
Röntgen, die romantische en toegankelijke muziek heeft
geschreven.
J. Haydn

Trio Hob. XVI.40

J. Röntgen

Trio opus 76

Z. Kodály

Intermezzo voor strijktrio

L. van Beethoven

Trio opus 9.1
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Zondag 13 januari 2008 14.00 uur
Harderwijk Stadstheater Cultureel Centrum
(Stationslaan 26, 3842 LA)

Rotterdams Kamerorkest (22 strijkers)
o.l.v. Conrad van Alphen met
Eleonore Pameijer (fluit)

Het Rotterdams Kamerorkest geeft sinds 2000 aantrekkelijke
concerten voor jong en oud. Het staat bekend om de warme
strijkersklank en de energieke manier van musiceren.
Eleonore Pameijer is een virtuoze en gemakkelijk met het
publiek communicerende fluitiste. Naast de twee stukken voor
fluit en orkest horen we ook de opzwepende dansen van Bartók
en de mooie strijkerssymfonie van Mendelssohn.
J. Haydn

		

Fluitconcert Hob. VII f: D1

B. Bartók

		

Roemeense Volksdansen

P. Escande

		

El Argentino’ voor fluit en strijkers

F. Mendelssohn-Bartholdy Symfonie nr. 9 ‘Zwitserse’
Na afloop van het concert is er een wijnproeverij, georganiseerd
door Golden Kahn wijnen uit Almere, waarvoor wij u gaarne
uitnodigen. Deze past in het door het Rotterdams Kamerorkest
ontwikkelde concept: ‘Klassiek en Wijn’.

Op de binnenpagina staat
het bestelformulier
voor abonnementen.

Wij verzoeken u dit biljet
te sturen naar:

penningmeester Randmeerconcerten
de heer H. Berkouwer
Hertlaan 3
8076 PG Vierhouten

Losse kaarten kunnen
(helaas) niet van tevoren
worden besteld.

Randmeerconcerten 2007-2008
bestelformulier voor abonnementen
dhr. en/of mevr.
adres
postcode en plaats
telefoon
e-mail *)

*) indien u de gratis Randmeerconcertbrief per e-mail wilt ontvang

bestelt hierbij:
abonnement(en) voor 7 concerten à ? 84,—
(u hoeft niet aan te geven welke 7 van de 12 concerten

passe-partout(s) voor alle 12 concerten à ? 120,—

vriendenbijdrage(n) à ? 13 (of meer) per persoon
													
en (gelieve uw keuze aan te geven):

	machtigt de St. Randmeerconcerten om dit totaal be
rekening
t.n.v.
te
maakt dit bedrag over naar rekening 3177.78.722
t.n.v. St. Randmeerconcerten te Vierhouten
plaats en datum:

gen

in totaal ?
u wilt bezoeken)

in totaal ?

in totaal ?
													
totaal

edrag éénmalig af te schrijven van

handtekening:

?

+

Op de binnenpagina staat
het bestelformulier
voor abonnementen.

Wij verzoeken u dit biljet
te sturen naar:

penningmeester Randmeerconcerten
de heer H. Berkouwer
Hertlaan 3
8076 PG Vierhouten

Losse kaarten kunnen
(helaas) niet van tevoren
worden besteld.

Zondag 3 februari 2008 14.00 uur
Nunspeet Hotel Vennendal (Vennenpad 5, 8072 PX)

‘Gambomania’
Ralph Rousseau Meulenbroeks
(viola da gamba)

Ralph Meulenbroeks is er in geslaagd om de viola da gamba
als solo-instrument weer bekendheid te geven. Hij weet als
geen ander dit instrument van koningen en regenten een ziel
te geven. Een indrukwekkende one-man-show is het resultaat,
waarin prachtige muziek, grappige en ontroerende anekdotes
en vooral de viola da gamba centraal staan. Vorig jaar speelde
Ralph voor ons in Zeewolde en dat was erg mooi.
M. Marais

		

Les folies d’Espagne

		

Arabesque

L. de Caix d’Hervelois

Cors de Chasse

		

Plainte in C

T. Hume

		

The first part of ayres

G. P. Teleman

		

Der getreue Musikmeister

K. F. Abel

		

Sonate in d
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Zaterdag 16 februari 2008 20.00 uur
Ermelo Lukaskerk (Landgoed Veldwijk 3853 LC)

Franciscus Kwartet

Diana Morris (viool)

Pamela Kubik (viool)

Frank Brakkee (altviool)

Sebastiaan van Eck (cello)

J. Haydn

Strijkkwartet opus 50.2

		

D. Sjostakovitsj 		

Adagio en Allegretto

F. Mendelssohn-Bartholdy Strijkkwartet in a, opus 13
A. Piazzolla

		

la Muerte del Angel

Het Franciscus Kwartet speelt nu voor de negende keer in
Ermelo. Sebastiaan van Eck brengt met zijn toelichtingen altijd
veel sfeer.
Ze hebben telkens weer een verrassend programma.
Mendelssohn schreef op zeer jeugdige leeftijd al dit
ontroerende kwartet. De tango van Piazzolla is opzwepend:
daarbij zult u haast niet stil kunnen blijven zitten. Het
Franciscus Kwartet komt bijna altijd met een kwartet van Haydn
en wat spelen ze dat iedere keer weer prachtig!

Zondag 2 maart 2008 14.00 uur
Nunspeet
Belvédèretheater in Hotel De Sparrenhorst
(Eperweg 46, 8072 DB)

Rubens Kwartet
Gwyneth Wentink (harp)
Lars Wouters
van den Oudenweijer
(klarinet)

Quirine Scheffers (viool)

Sidonie Riha (viool)

Roeland Jagers (altviool)

Joachim Eijlander (cello)

C. Debussy

Danse sacrée et danse profane

J.M. Damase

Sonate voor klarinet en harp

A. Caplet

Conte Fantastique

J. Brahms

Klarinetkwintet opus 115

Het Rubens Kwartet is geen onbekend ensemble voor ons. Na
drie keer een optreden als puur strijkkwartet spelen ze nu met
harp en klarinet. Gwyneth komt voor de zesde keer: altijd was
het geweldig.
Vorig jaar hoorden we het diep
ontroerende klarinetkwintet van
Brahms voor het eerst in onze serie.
Dat was overweldigend. Gelukkig
kunnen we het nogmaals beluisteren,
met Lars als klarinettist. Ook hij
heeft al dikwijls prachtig voor ons
gespeeld.
Voor de pauze brengen ze Franse
stukken uit de eerste helft van de
20e eeuw die goed toegankelijk zijn.
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Vrijdag 28 maart 2008 20.00 uur
Putten Kasteel De Vanenburg (Vanenburgerallee 13, 3882 RH)

‘Leclair in Den Haag’
Musica ad Rhenum
Jed Wentz (traverso)
Marion Moonen (traverso)
Job ter Haar (cello)
Michael Borgstede (klavecimbel)

F. Couperin

La Françoise

J. Barrière

Sonate voor cello en b.c.

M. Blavet

Sonate in b

J.M. Leclair

Suite opus 8

Musica ad Rhenum heeft al eerder voor ons een goed concert
in Zeewolde gegeven. Wat zal het mooi passen in de prachtige
zaal van Kasteel De Vanenburg. Musica ad Rhenum is een
van de meest opwindende ‘oude muziek’ ensembles van dit
moment en behoort tot de voorhoede van een nieuwe generatie
topklasse musici met idealen op het gebied van de authentieke
uitvoeringspraktijk. De groep heeft een breed repertoire van
18e-eeuwse muziek, van intieme kamermuziek tot opera’s van
Mozart. Ze spelen een programma met muziek uit de Franse
Barok. Dit zijn heerlijke speelse en virtuoze stukken, die zeer
afwisselend zijn.

Zaterdag 12 april 2008 20.00 uur
Zeewolde Open Haven (Kerkplein 8, 3891 ED)

Daidalos Trio

Bas Verheijden (piano)
Marlene Hemmer (viool)
Maarten Jansen (cello)
Bas en Maarten hebben al eerder prachtig voor ons gespeeld
in andere combinaties of solo. Beethoven had al veel
gecomponeerd voor hij deze trio’s als opus 1 publiceerde. Het
zijn dan ook meesterwerken. Het trio van Rachmaninov is
een ontroerend stuk. Het trio van Mendelssohn is niet alleen
ontroerend, maar ook virtuoos en zeer afwisselend
L. van Beethoven

Trio in c opus 1.3

S. Rachmaninov 		

Trio Elégiaque

F. Mendelssohn-Bartholdy Trio in d, opus 49
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Onze contactpersonen geven u graag informatie. Zij zijn:
voor Nunspeet

E: info-nunspeet@randmeerconcerten.nl

dhr. W.J. Bömer

T: 0341 252968

voor Harderwijk

E: info-harderwijk@randmeerconcerten.nl

dhr. W. Molendijk

T: 0341 421704

voor Ermelo

E: info-ermelo@randmeerconcerten.nl

mevr. H. van Manen-Aartsen T: 0341 563634
voor Putten

E: info-putten@randmeerconcerten.nl

dhr. L. van Wijk

T: 0341 353842

voor Zeewolde

E: info-zeewolde@randmeerconcerten.nl

dhr. H. W. de Wit

T: 036 5223272

secretariaat:
E: secretaris@randmeerconcerten.nl
dhr. R.G. Lemmens

T: 0341 415593

Guido Gezellelaan 36, 3842 XM Harderwijk
concertcoördinator:
E: coordinator@randmeerconcerten.nl
dhr. R.A. Norg

T: 0341 551703

Margrietlaan 9, 3851 RS Ermelo
webmaster en concertbrieven
E: webmaster@randmeerconcerten.nl

De boeketten die de musici krijgen als
dank voor hun optreden, worden ons
aangeboden door:

Stationsstraat 100 • 3851 NL Ermelo • 0341 55 87 31

Vrienden van de Randmeerconcerten
25 november 2007 vriendenconcert
U kunt vriend worden van de Randmeerconcerten. Door een
bijdrage van € 13 per persoon (meer mag ook) maakt u het
mogelijk dat wij extra mooie concerten kunnen organiseren.
Daarnaast organiseren wij voor vrienden speciale activiteiten,
zoals een vriendenuitje en het Jacques Rambonnet
Vriendenconcert. Dit is een concert door amateur-musici
onder het motto ‘door vrienden voor vrienden’. Jacques
Rambonnet was (mede-)oprichter en 20 jaar voorzitter van de
Randmeerconcerten. Het naar hem vernoemde vriendenconcert
zal dit jaar plaatsvinden op zondagmiddag 25 november op een
nader te bepalen locatie. Het concert is gratis en uitsluitend
voor vrienden toegankelijk.
In april 2007 hadden we een erg leuk vriendenuitje bij onze
sponsor thuis met een fantastisch en spetterend zigeunerorkest.
In april 2006 waren we op bezoek in Kampen, met een
stadswandeling en een orgelconcert. Ook in april 2008 zal er
weer een vriendenuitje zijn. De vrienden ontvangen voor beide
activiteiten tijdig een uitnodiging met inschrijfformulier.

Presentatieconcert jonge musici op
zondag 18 mei 2008
Wij hebben een traditie in het presenteren van talentvolle jonge
musici. Zij zijn al erg goed, maar studeren nog. Zij komen voor
ons spelen en doen daarbij podiumervaring op. Wij genieten
van het mooie spel en hun enthousiasme. Dit seizoen is het
presentatieconcert op zondag 18 mei 2008 op een nader te
bepalen plaats.
Joris van Rijn speelde
in 2006 prachtig
in Nunspeet

Toegangsprijzen
Alle prijzen zijn inclusief het programma en
een kopje thee of koffie in de pauze

Losse kaarten

€ 15

Abonnement voor 7 concerten naar keuze

€ 84

Passe-partout voor alle 12 concerten

€ 120

Voor jongeren tot 21 jaar en CJP-houders: losse kaart €
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U kunt uw abonnement(en) bestellen door het bestelformulier
in dit boekje op te sturen naar het aangegeven adres.
U kunt per bank of via een eenmalige machtiging betalen.
Na (tijdige) ontvangst van het bedrag sturen wij u de
abonnementen toe.
U kunt op dezelfde wijze uw vriendenbijdrage van € 13 (of meer)
per persoon voldoen.
Inlichtingen over financiële zaken verstrekt de penningmeester:
dhr. H. Berkouwer
Hertlaan 3
8076 PG Vierhouten
T: 0577 411 242
E: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Abonnementshouders hebben tot een half uur voor aanvang van
het concert de garantie op een goede zitplaats.
Tot een half uur vóór het concert wordt een beperkt aantal losse
kaarten verkocht. Daarná zijn losse kaarten verkrijgbaar zolang
de voorraad strekt.
Bij ieder abonnement of passe-partout krijgt u van ons een CD
cadeau! Er is keuze uit honderden titels. U kunt de CD uitzoeken
in de pauze of na afloop van de concerten.
Het reserveren van losse kaarten voor een concert is helaas niet
mogelijk.
Het laatste nieuws over de concerten vindt u op onze website
www.randmeerconcerten.nl

Drukken. Drukken in zwart. Drukken in zwart is zoals u misschien wel weet
voor een drukker één van de moeilijkste technieken, maar zoals u kunt zien:
daar zijn wij* nou toevallig héél erg goed in! Mocht u dus iets willen drukken
in dit genre, schroom dan niet 034 141 20 27 te bellen en naar steven
Hond te vragen. Hij kan u alle informatie geven. U kunt natuurlijk ook onze
website bezoeken: www.flevodruk.nl en daarna bellen.
Naast drukken in zwart is het ook niet geheel ongebruikelijk dat er door
een opdrachtgever een tweede kleur gevraagd wordt. Tweekleuren druk.
Zwart met Rood, Violet, Blauw (voor een duotoon), Groen, het maakt niet
uit, dat kunnen wij*, zoals u in dit boekje kunt zien, ook heel erg goed!
En drie kleuren? Tja, drie kleuren, wie wil er nou drie kleuren? Dat komt
dus niet vaak voor. Maar goed, als er drie kleuren gevraagd worden dan
draaien wij* daar onze handen ook niet voor om, pms 485 C, of pms 803 U
2x. U zegt het maar, het maakt voor ons niets uit, fluitje van een cent!
Bel steven maar.
In zwart munten we uit, maar in vier kleuren zijn we (bijna) niet te verslaan!
Of het nu in ‘lijn’ gedrukt moet worden of in raster, wij* drukken in
beide gevallen de sterretjes van de hemel. ‘t Staat natuurlijk een beetje
opschepperig om zoiets over jezelf te zeggen, maar wij willen graag door u
in de gelegenheid gesteld worden om dat waar te maken. Zeker wanneer u
met een mooie drukwerkorder rondloopt waar nu nog geen goed plaatsje
voor gevonden is!

*de drukkers van Flevodruk harderwijk

Of het nu gaat om theater of muziek. Een ding
is zeker. Het leven wordt er een stuk kleuriger
van. Daarom doet de Rabobank aan
Cultuursponsoring. Door bijvoorbeeld een
financiële bijdrage te leveren aan de Stichting
Randmeerconcerten. Want zonder podium,
geen voorstelling.
Het is tijd voor cultuur.

www.rabobank.nl

