concerten
rond de randmeren
49e seizoen

2022-2023

Kom genieten en laat u verrassen!

Agenda 2022-2023 seizoen 49

We zijn blij u weer een volledig programma voor het 49e seizoen van
de Randmeerconcerten te kunnen presenteren. Het is zoals u van ons
gewend bent een serie van tien concerten. Hopelijk wordt het een
seizoen zonder afgelastingen! Het laatste concert dat we in de
afgelopen twee jaar hebben moeten afgelasten en nu wel konden
programmeren is het concert van Ensemble De Nootzaak. Gelukkig
kunt u ze nu op 18 februari 2023 in Putten zien en horen.

1.

Zaterdag

2. Zaterdag

Om alle concerten te kunnen inpassen hebben we veel met musici
overlegd en met data en locaties moeten schuiven. Dat heeft ertoe
geleid dat we niet in alle gevallen de drie weken ruimte tussen de
concerten hebben kunnen vasthouden. Het pianorecital op 15 april
2023 door Maurice Lammerts van Bueren vindt plaats in de Oude
Kerk. En niet, zoals de bedoeling was, in Veluvine.
Anders dan in andere jaren zijn er daarom dit seizoen drie concerten
in de Oude Kerk en is alléén het Nieuwjaarsconcert in Veluvine.
We zijn erg blij met de zaal van het Apostolisch Genootschap in
Harderwijk. Deze mooie zaal, waar we nu twee concerten
georganiseerd hebben, heeft een goede akoestiek waar ook de musici
enthousiast over zijn.

Kaartverkoop
Wij hopen dat we in september ons publiek weer zonder beperkingen
kunnen ontvangen. Als alle restricties achterwege blijven kan de
online verkoop van losse kaarten via de Ticketunie weer als vanouds
doorgaan, evenals kaartverkoop door de theaters en verkoop aan de
zaal.

Programma
De musici spelen weer een volledig programma met in de pauze een
gratis kopje koffie of thee.
Het programma voor dit seizoen omvat twee strijkkwartetten en twee
pianorecitals. Het Britten Jeugd Strijkorkest verzorgt het
nieuwjaarsconcert. Door het Brisk Recorder Quartet wordt zowel
barok als hedendaagse muziek ten gehore gebracht. De accordeon
komt weer terug, nu in samenspraak met de viool en het The Hague
String Trio brengt u in Hongaarse sferen. Het Utrechts Harp Trio
verzorgt een afwisselend programma voor harp, dwarsfluit en
altviool.
Wij ontmoeten u graag weer bij onze concerten!
Het bestuur van Randmeerconcerten.
Het laatste nieuws over de concerten vindt u op
www.randmeerconcerten.nl en in onze concertbrief

Oude Kerk

15 oktober 2022

20 u. Putten

Theater Stroud

Daniël van der Hoeven, pianorecital
3. Zondag

6 november 2022 14 u. Harderwijk Apostolisch

The Hague String Trio
4. Zondag

Locaties

24 september 2022 20 u. Ermelo

Ruysdael Kwartet

Genootschap

27 november 2022 14 u. Zeewolde

De Verbeelding

Van Amsterdam Duo, viool & accordeon
5. Zondag

15 januari 2023

14 u. Nunspeet

Veluvine

Britten Jeugd Strijkorkest
6. Zondag

5 februari 2023

14 u. Harderwijk Apostolisch

Vespucci Kwartet
7. Zaterdag

18 februari 2023

Genootschap
20 u. Putten

Theater Stroud

14 u. Zeewolde

De Verbeelding

20 u. Ermelo

Oude Kerk

Ensemble De Nootzaak
8. Zondag

5 maart 2023

Utrechts Harp Trio
9. Zaterdag

25 maart 2023

Brisk Recorder Quartet Amsterdam
10. Zaterdag

15 april 2023

20 u. Ermelo

Maurice Lammerts van Bueren, pianorecital

Oude Kerk
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Zaterdag 24 september 2022 20.00 uur

Zaterdag 15 oktober 2022 20.00 uur

Ermelo Oude Kerk

Putten Theater Stroud

(Kerkbrink 1, 3851 MB)

Ruysdael Kwartet
Joris van Rijn
Emi Ohi Resnick
Gijs Kramers
Jeroen den Herder

(Brinkstraat 91, 3881 BP)

Daniël van der Hoeven
Pianorecital

viool
viool
altviool
cello

Felix Mendelssohn schreef in 1837/38 drie strijkkwartetten. Het
derde daarvan werd als eerste uitgegeven en draagt daarom de
toevoeging 1. Deze periode in zijn leven was vol van succes en
geluk. Hij was in 1835 benoemd tot dirigent van het
Gewandhausorchester in Leipzig en had in 1836 groot succes met
zijn oratorium Paulus en was in 1837 getrouwd. Het is dus niet
verwonderlijk dat dit strijkkwartet in D gr.t. vervuld is van licht en
vreugde.

‘Diaghilev inspirator’

Louis Andriessen schreef in 2006/07 het strijkkwartet ‘Miserere’.

Het programma begint met één van de sonates voor vioolsolo

Qua vormstructuur is het nauw verwant aan het beroemde Miserere

van Johann Sebastian Bach, maar nu bewerkt voor toetsen

van Lorenzo Allegri en is een zoektocht naar magische melodieën.

door de Amerikaanse musicoloog, klavecinist en schrijver David

In 1825 componeerde Ludwig van Beethoven zijn strijkkwartet op.

Schulenberg. Daarna volgen verschillende prachtige werken, die

132 in a kl.t. Hij had een periode van ernstige ziekte overwonnen en

op hun eigen manier allemaal verbonden zijn aan de beroemde

blikt daar in dit kwartet op terug. Bijzonder is het derde deel, een

choreograaf Sergei Diaghilev en het Parijs van rond de jaren 20.

lang adagio van meer dan 15 minuten, geschreven in de Lydische

Diaghilev heeft grote invloed gehad op de carrière en muziek

(kerk)toonsoort, als dank aan God voor zijn herstel.

van Prokofiev. Hun intensieve samenwerking legde de basis
voor het ballet Romeo en Julia, waarvan Prokofiev zelf een
bewerking voor piano maakte. L’ Éventail (waaier) de Jeanne is
een samenwerking van 10 Franse componisten voor een ballet
uit 1927, speciaal bewerkt voor kinderen.
Hieruit zijn te horen vier meesterwerkjes gecomponeerd door
Ibert, Milhaud, Poulenc en Schmitt. Ravels spectaculaire
pianobewerking van La Valse vormt het sluitstuk. Het is
oorspronkelijk geschreven als ballet voor Diaghilev, die het
echter afkeurde. ‘Dit is geen ballet, maar een portret van een
ballet’ – Ravel was diep gekwetst!
J.S. Bach

Sonate BWV 1001

F. Mendelssohn

Strijkkwartet op. 44 nr. 1

S. Prokofiev

10 stukken uit Romeo en Julia

L. Andriessen

‘Miserere’

L’ Éventail de Jeanne

Ballet voor kinderen (hieruit 4 delen)

L. van Beethoven

Strijkkwartet op. 132

M. Ravel

La Valse
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Zondag 6 november 2022 14.00 uur

Zondag 27 november 2022 14.00 uur

Harderwijk Apostolisch Genootschap (Veldkamp 76)

Zeewolde De Verbeelding (De Verbeelding 25, 3892 HZ)

The Hague String Trio
‘De Hongaarse Rapsodie’
Justyna Briefjes
Julia Dinerstein
Miriam Kirby

viool
altviool
cello

‘The Hague String Trio’ is door Justyna Briefjes in 2006
opgericht. Het ensemble verkent graag de mogelijkheden van
het brede strijktriorepertoire, van de geliefde meesterwerken tot
minder bekende composities, die zeer de moeite waard zijn om
gehoord te worden.
Haydn is geboren in 1732 en stamt uit de periode van de
Habsburgse dynastie in Oostenrijk. Ook Weiner, Kodály en Von
Dohnányi werden alle drie geboren in het Habsburgse rijk aan
het einde van de negentiende eeuw. De stukken die u hoort,
stammen uit respectievelijk 1908, 1905 en 1902. Weiner en Von
Dohnányi componeerden beiden in de laatromantische stijl en
hebben dat hun hele werkzame leven volgehouden. Kodály heeft
zich, net als Bartók, ook sterk gericht op alle aspecten van de
Hongaarse volksmuziek.

Van Amsterdam Duo
Jeanine van Amsterdam
Vincent van Amsterdam

viool
accordeon

Na hun optreden in 2015 in Nunspeet komt het duo nu terug in
onze serie met een nieuw programma. Inmiddels spelen Jeanine
en Vincent al meer dan 10 jaar samen. Naast klassieke stukken
spelen ze ook mooie melodische hedendaagse werken, die soms
ook speciaal voor hen gecomponeerd zijn of door hen bewerkt.
Jesse Passenier is een Nederlandse componist, arrangeur en
dirigent, die in 2017 de Rogier van Otterloo Award ontving. Fazil
Say is een Turkse pianist en componist, die ook in de serie
Meesterpianisten in het Concertgebouw optrad. De Poolse
componist Mikolaj Majkusiak weet de ziel van de 21e-eeuwse
Centraal-Europeaan goed te duiden in zijn originele sonate voor
viool en accordeon. De Nederlandse Bianca Bongers schreef in
2016 ‘Landslides’ voor accordeonsolo. Eddy Flecijn is een
Belgische componist, accordeonist en bandoneonist, die in zijn
compositie het Spaanse temperament laat horen.
C.Ph.E. Bach

Symfonie in Bes gr.t. H. 658

J. Passenier

Tao Naar Dis

F. Say

Sonate voor viool en piano op. 7

J. Haydn

Divertimento Hob. XI:109

J. Suk

Four Pieces op. 17

L. Weiner

Strijktrio in g kl.t. op. 6

M. Majkusiak

Sonate voor viool en accordeon

Z. Kodály

Intermezzo

B. Bongers

Aardverschuivingen (Landslides)

E. von Dohnányi

Serenade in C gr.t. op. 10

E. Flecijn

Rapsodia española al estilo flamenco
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Zondag 15 januari 2023 14:00 uur

Zondag 5 februari 2023 14:00 uur

Nunspeet Veluvine

Harderwijk Apostolisch Genootschap (Veldkamp 76)

(F.A. Molijnlaan 186, 8071 AK)

Britten Jeugd Strijkorkest
o.l.v. Loes Visser
Nieuwjaarsconcert
Benjamin de Boer
Merle van der Lijken

contrabas
harp

Vespucci Kwartet
Lisanne Soeterbroek
Ruña ‘t Hart
Stephanie Steiner
Douw Fonda

viool
viool
altviool
cello

Het Britten Jeugd Strijkorkest bestaat uit getalenteerde
strijkers uit Oost-Nederland. Het zijn leerlingen uit de Jong
Talentklas (vooropleiding) van het Conservatorium van
Zwolle, aangevuld met eerste- en tweedejaars studenten.
Hun leeftijd varieert van 12 tot 22 jaar. Op zaterdagochtend
repeteren ze in het Conservatorium in Zwolle.
Naast grote strijkerswerken uit de orkestliteratuur spelen ze
muziek uit alle stijlperiodes. Jonge talenten krijgen de kans
om als solist op te treden.
Het totale programma wordt pas in het najaar bekend, als de

B. Bartók

Divertimento voor strijkorkest (1939)

Bij het eerste concert van dit seizoen heeft het Ruysdael
Kwartet het opgewekte eerste strijkkwartet van Felix
Mendelssohn gespeeld. Nu zal het Vespucci Kwartet het laatste
strijkkwartet uit 1847 ten gehore brengen. Mendelssohn schreef
het kort na het overlijden van zijn geliefde zuster Fanny. De
muziek wordt volledig beheerst door woede, treurnis en
doodsbesef. Twee maanden na de eerste uitvoering overleed
Mendelssohn zelf op 38-jarige leeftijd.
Péteris Vasks werd in 1946 in Letland geboren. Hij verwerkt veel
oude Letse muziek in zijn composities. Veelal gaat het over de
strijd tussen mens en natuur, maar ook over de schoonheid en
de dreiging van die natuur.
In 1877 voltooide Grieg een juweel van een strijkkwartet dat nu
op de lessenaar staat. Het kwartet heeft soms de klank van een
compleet strijkorkest. Men beschouwt dit kwartet als een
overgang van de romantiek naar het moderne tijdvak. Niemand
minder dan Claude Debussy liet zich inspireren door deze
compositie.

F. Mendelssohn

Symfonie voor strijkers nr. 9

F. Mendelssohn

Strijkkwartet nr. 6 op. 80 in f kl.t.

E. de Boer

Loza (Bulgaars volkslied) met contrabas

P. Vasks

Strijkkwartet nr. 4: deel 1 Elegie

F. Boieldieu

Harpconcert in C

E. Grieg

Strijkkwartet nr. 1 op. 27 in g kl.t

repetities voor het nieuwe seizoen weer beginnen.
Het orkest zal het nieuwe jaar ongetwijfeld wervelend gaan
inluiden!
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Zaterdag 18 februari 2023 20:00 uur

Zondag 5 maart 2023 14.00 uur

Putten Theater Stroud

Zeewolde De Verbeelding

(Brinkstraat 91, 3881 BP)

Ensemble De Nootzaak
‘Koning, Keizer, Admiraal’
Suzanne van Berkum
Niels Pol
Wouter Munsterman
Henk Veldt
Marco Danesi

fagot
hobo
piano
hoorn
klarinet

(De Verbeelding 25, 3892 HZ)

Utrechts Harp Trio
Annemieke IJzerman
Margreet Niks
Michiel Holtrop

harp
fluit
altviool

De leden van het ‘Ensemble de Nootzaak’ maken met veel
plezier en toewijding kamermuziek op hoog niveau. Er
komen werken aan bod voor volledig kwintet, maar ook kunt
u luisteren naar duo’s en trio’s.
Bij de componisten valt de naam van Franz Strauss
(1822-1905) op. Hij was de vader van de veel bekendere
Richard Strauss en solohoornist van het Beiers Hoforkest in
München. Daarom is het niet verbazingwekkend dat

Sinds Claude Debussy in 1915 zijn kleurrijke, zachte en bij

Nocturno op. 7 een prachtig romantisch stuk is voor hoorn

vlagen melancholieke Sonate voor fluit, altviool en harp

en piano. De musici zijn in verschillende samenstellingen te

schreef, is deze combinatie van instrumenten een bekende

beluisteren: Michail Glinka schreef zijn Trio Pathétique voor

ensemblebezetting. Het Utrechts Harp Trio speelt gevarieerde

klarinet, fagot en piano en Carl Reinecke componeerde een

programma’s, waarin naast trio’s ook duetten en solostukken

trio voor hobo, hoorn en piano.

voor harp klinken. U hoort muziek van Franse impressionisten
als Debussy en Ibert, maar ook Mendelssohn en Dvořá k
komen voorbij en Chopin met zijn prachtige variaties op ‘Non
più mesta’ uit de opera La Cenerentola van Rossini. Deborah
Henson-Conant is een Amerikaanse harpiste en componiste,
die zich voornamelijk begeeft in het cross-over-genre. Astor
Piazzolla schreef het melodieuze en ingetogen Chiquilin de
Bachin. In de Suite van Gershwin hoort u bekende melodieën
uit de opera Porgy en Bess.

N. Rimsky-Korsakov
J.B. Lully

Kwintet in Bes majeur op. postuum
Trio de la chambre du Roi LWV 35

F. Strauss
M. Glinka
C. Reinecke
W.A. Mozart

Nocturno op. 7
Trio Pathétique
Trio voor piano, hobo en hoorn
Kwintet voor piano en blazers KV 452

A. Dvořá k

Humoreske

J. Ibert

Deux Interludes

C. Debussy

Première Arabesque
Sonate en Trio

F. Mendelssohn

Auf Flügeln des Gesanges

F. Chopin

Variations sur un thème de Rossini

D. Henson-Conant

Baroque Flamenco

A. Piazzola

Chiquilin de Bachin

G. Gershwin

Suite
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Zaterdag 25 maart 2023 20.00 uur

Zaterdag 15 april 2023 20.00 uur

Ermelo Oude Kerk

Ermelo Oude Kerk

(Kerkbrink 1, 3851 MB)

(Kerkbrink 1, 3851 MB)

Brisk Recorder Quartet Amsterdam

Maurice Lammerts van Bueren

Four in One - 35 jaar Brisk

Pianorecital ‘Mazurki’

Een keur van blokfluiten bespeeld door:
Marjan Banis, Susanna Borsch, Bert Honig, Alide Verheij

De pianist Maurice Lammerts van Bueren heeft een

Het motto van dit programma is ‘Four in one’. Dit verwijst

op zijn elfde jaar won hij zijn allereerste concours met een

niet alleen naar de vier gelijkwaardige musici, die volkomen

mazurka van Chopin en sindsdien zijn de mazurka’s niet meer

op elkaar afgestemd hun blokfluiten op indrukwekkende

weg te denken uit zijn muzikale leven. Vanaf 2021 verscheen

wijze laten samenklinken. Het gaat ook over het thema van

er elke week een mazurka op Youtube, totdat de serie na een

dit concert: de canon, waarbij met één melodie na elkaar

jaar compleet was.

een meerstemmig geheel ontstaat.

Ook in het leven van de Poolse componist Frédéric Chopin

Het mooie lied van Dufay bezingt de afgunst. Dat van

(1810–1849) vormden de mazurka’s een rode draad. Hij

Grimace bezingt de strijd van een dame tegen haar

schreef er meer dan 69. De mazurka’s zijn gebaseerd op

minnaar. Je hoort vogels zingen in de weemoedige

traditionele Poolse volksdansen. In het Pools ’Mazur’.

liefdesklanken van Obrecht en ook bij Janequin en Zuidam.

Langzamerhand veranderden ze van echte dansen naar

In de magistrale fuga uit ‘Kunst der Fuge’, van Bach klinken

salonstukken. Het laatste deel van zijn leven bracht Chopin

de vier blokfluiten gezamenlijk als een orgel.

grotendeels in Parijs door. Daar ging hij met de beroemdste

De canon van Skrjabin en de nocturne van Tsjaikovski zijn

componisten om en werd hij uitgenodigd in de salons van de

speciaal voor Brisk bewerkt door Toek Numan. Een aantal

hoogste kringen, waar Chopin succesvolle pianoconcerten gaf.

hedendaagse stukken is speciaal aan Brisk opgedragen.

Grote concertzalen waren niets voor hem.

levenslange passie voor de mazurka’s van Frédéric Chopin. Al

Hij componeerde briljant en vernieuwend en als pianist
speelde hij onovertroffen, geraffineerd en genuanceerd.

J.S. Bach

BWV 666, 1080, 653, 288, 614

A. Skrjabin

Canon

P.I. Tsjaikovski

Nocturne op. 19

Verder renaissance componisten: Dufay, Jacob Obrecht, Di
Lasso, Grimace, Janequin, Palestrina, Clemens non Papa.
En hedendaagse Nederlandse componisten: Robert Zuidam,

Voor pauze: op. post. in Bes, op. 6.1/2, 7.1-4, 17.4, 24.4, 30.1-4

Celia Swart, Willem Wander van Nieuwkerk en Toek Numan.

Na pauze: op. 41.1/3, 50.3, 56.2, 59.1/2, 63.2/3, 67.3/4, 68.1,2/4
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Samenwerking met het NJO
Ooit gestart als zomerpodium voor het Nationaal Jeugdorkest
(NJO), is Muziekzomer Gelderland uitgegroeid tot een groot,
17-daags festival met zo'n 80
voorstellingen, concerten en
evenementen. Van vrijdag 29 juli t/m
zondag 14 augustus 2022 is iedereen
welkom op de mooiste locaties in
Gelderland om te genieten van de
concerten en voorstellingen met
muziek, theater, spektakel, dans,
poëzie enzovoort.
Met het NJO is afgesproken dat Concertabonnees en Vrienden
van de Randmeerconcerten alle NJO-concerten met een korting
van € 2,50 op de toegangsprijs kunnen bezoeken.
Toegangskaarten met een maximum van twee kaarten per
voorstelling kunnen besteld worden op www.muziekzomer.nl
onder vermelding van kortingscode RAND@MZ22
Omgekeerd krijgen de ‘Vrienden van het NJO’ bij onze concerten
ook korting op de toegangsprijs.

Foto: Coen Wouters

Samenwerking met Groevenbeek Klassiek
Op vrijdagavond 26 augustus 2022 zal op het terrein van Landgoed Oud
Groevenbeek tussen Ermelo en Putten, het zevende Groevenbeek Concert
plaatsvinden .
Alle nadere informatie over dit concert kunt u vinden op
www.groevenbeekklassiek.nl.

Randmeerconcerten op Facebook
Op www.facebook.com/randmeerconcerten schenken wij aandacht aan
onze concerten. U kunt als bezoeker uw waardering voor onze
concerten uiten door op onze Facebookpagina een
reactie te plaatsen vóór of ná uw bezoek aan onze
concerten. Daarmee draagt u bij aan de naamsbekendheid van de Randmeerconcerten en dit niet
alleen maar onder ons trouwe concertpubliek.

Fotografie programmaboekje. Cijfers verwijzen naar de concertpagina’s.
(Voorpagina+6) Ben Deiman, (1) Eduard Uslee, (2) Annelies van der Vegt,
(3) Sarah Wijzenbeek, (7) René Knoop, (9) Foppe Schut

Sponsoren
De uitgave van dit programmaboekje wordt mogelijk gemaakt door
ondersteuning van ‘Accent Communicatiemakers’ in Harderwijk.

Vrienden Randmeerconcerten
In de huidige, voor cultuur moeilijke tijden, hebben wij uw steun hard
nodig. Door een bijdrage van € 25 of meer per persoon maakt u het
mogelijk dat wij concerten van hoog niveau kunnen blijven
organiseren en wordt u Vriend Randmeerconcerten.

Adverteerders
De uitgave van dit programmaboekje wordt mede mogelijk gemaakt

Voor Vrienden organiseren wij speciale activiteiten zoals het
Jacques Rambonnet Vriendenconcert. Onder het motto ‘door
Vrienden voor Vrienden’ spelen amateurmusici voor u.

door onze adverteerders:
Optiek Van Veen (Nunspeet), Bloemenspeciaalzaak Fluitekruid

Het gratis toegankelijke vriendenconcert is dit jaar gepland op

(Nunspeet), Notariskantoor Doorn-Jacobsen (Ermelo) en Schonagen

zondag 18 december 2022 in de ‘Muziekkamer’ van de Fam. Hutten

Orthopedische Schoentechniek (Harderwijk).

in Elburg.

Misschien wilt u ons ook steunen in het volgende seizoen 2023-2024

Bestaande Vrienden krijgen jaarlijks een bericht van de penning-

met een advertentie in ons programmaboekje. Neem daarvoor a.u.b.

meester met het verzoek de vriendenbijdrage van minimaal € 25 per

contact op met onze penningmeester.

persoon over te maken. Wij beheren de bijdragen in de ‘Stichting

Wij hanteren de volgende prijzen (excl. btw)

Vrienden Randmeerconcerten’ met een eigen rekeningnummer:

1 kwart pagina (in mm. 50 H x 100 B) € 300

NL83RABO 0150 2661 11.

1 halve pagina (in mm. 100 H x100 B) € 500
1 hele

pagina (in mm. 200 H x100 B) € 800

Een formulier voor aanmelding als Vriend Randmeerconcerten vindt
u in dit programmaboekje, maar u kunt het ook invullen op onze
website.
Natuurlijk zijn eenmalige extra giften ook van harte welkom op
bovenstaand rekeningnummer.
De Stichting Vrienden Randmeerconcerten bezit de culturele ANBI
status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Nadere informatie, ook
over het belastingvoordeel bij giften, vindt u op onze website
http://vrienden.randmeerconcerten.nl.
contactpersonen Vrienden Randmeerconcerten
E: vrienden@randmeerconcerten.nl

Jacques Rambonnet Vriendenconcert december 2019
Bloemen voor alle uitvoerende Vrienden na een prachtig concert.

Rita Weijens

T: 0341 563 701

Irene Keizer

T: 0341 258 187

Toegangsprijzen concerten

Bestelformulier voor abonnementen

Alle prijzen zijn inclusief het programma en een gratis kopje
koffie of thee in de pauze.
Losse concertkaarten

€

25

Concertabonnement voor 6 concerten naar keuze

€ 126

Concertabonnement voor alle 10 concerten

€ 190

Jongeren tot 21 jaar, losse kaart

€

6

U kunt uw abonnement(en) bestellen door het bestelformulier
hiernaast op te sturen naar het aangegeven adres. U kunt per bank
betalen. Na ontvangst van het bedrag sturen wij u de abonnementen
z.s.m. toe. De bankrekening voor betaling van abonnementen is
bankrekening NL23RABO 0317 7787 22
ten name van St. Randmeerconcerten, Putten.

Stuur het ingevulde formulier op naar
de heer Wout Wouters
Nieuwe Laaklaan 9, 3881 MH Putten
Het totaalbedrag voor bestelde abonnementen
is door u overgemaakt naar bankrekening

NL23RABO 0317 7787 22

De bestelformulieren kunt u ook invullen op onze website.

t.n.v. St. Randmeerconcerten, Putten

Muzikado concertbonnen

U kunt het formulier ook invullen
op onze website
www.randmeerconcerten.nl

Alleen bestelling via onze website voor een concert naar keuze voor
€ 25. Deze geven geen recht op voorrang bij plaatsreservering.

Plaatsreserveringen *
Wij kennen geen genummerde, maar alleen vrije zitplaatsen.

* Concertabonnees
Concertabonnees hoeven niet te reserveren. We houden op alle
locaties tot 20 minuten voor aanvang van het concert voldoende
plaatsen vrij.

* Kopen van concertkaarten bij de Ticketunie
Losse concertkaarten zijn te koop via onze website (met iDEAL).
De kaarten drukt u zelf af. Voor kopers van concertkaarten
via internet geldt eveneens dat zij niet hoeven te reserveren.

* Losse concertkaarten
Losse concertkaarten zijn ook aan de zaal verkrijgbaar, voor zover
plaatsruimte beschikbaar is.

Gratis 3 cd’s bij elk abonnement
Van verschillende zijden kregen wij veel klassieke muziek-cd’s
aangeboden. We willen die graag aan onze concertabonnees
doorgeven. Daarom kunnen concertabonnees in het komende
seizoen bij elk abonnement liefst drie gratis cd’s uitzoeken!
Inlichtingen over financiële zaken: penningmeester Wout Wouters,
Nieuwe Laaklaan 9, 3881 MH Putten, T: 06 51 557273
E: penningmeester@randmeerconcerten.nl

Aanmeldingsformulier voor nieuwe Vrienden
Stuur het ingevulde formulier op naar
de heer Wout Wouters
Nieuwe Laaklaan 9, 3881 MH Putten
Het totaalbedrag van de vriendenbijdrage
is door u overgemaakt naar bankrekening

NL83RABO 0150 2661 11
t.n.v. St. Vrienden Randmeerconcerten, Putten
U kunt het formulier ook invullen
op onze website
www.randmeerconcerten.nl

Onze contactpersonen geven u graag informatie

Bestelformulier voor abonnementen
__ abonnement(en) 6 concerten à 126 = €
__ abonnement(en) 10 concerten à 190 = €______
Totaalbedrag overgemaakt

E: ermelo@randmeerconcerten.nl
Maarten de Lussanet T: 06 52 14 90 88

voor Harderwijk E: harderwijk@randmeerconcerten.nl
Janna Huttinga

T: 06 55 37 24 04

voor Nunspeet E: nunspeet@randmeerconcerten.nl

€______

Dhr. en/of mevr.

Irene Keizer

T: 0341 258 187

voor Putten

E: putten@randmeerconcerten.nl

voor Zeewolde

E: zeewolde@randmeerconcerten.nl

Leo van Wijk

Adres

T: 0341 353 842

Didy van Klaarbergen T: 036 522 0766
E: nunspeet@randmeerconcerten.nl

Postcode/plaats

voorzitter Randmeerconcerten

Telefoon

E: voorzitter@randmeerconcerten.nl
Leo van Wijk

E-mailadres
Datum

voor Ermelo

T: 0341 353 842

Klaarwaterboslaan 1, 3881 LR Putten

Handtekening

secretariaat Randmeerconcerten
E: secretaris@randmeerconcerten.nl
Didy van Klaarbergen T: 036 522 0766
Sleedoorn 28, 3892 CP Zeewolde

Aanmeldingsformulier voor nieuwe Vrienden

E: penningmeester@randmeerconcerten.nl
Wout Wouters

Aantal personen _____

T: 06 51 55 72 73

Nieuwe Laaklaan 9, 3881 MH Putten

Bijdrage (min. € 25 per persoon) totaal _______

concertprogrammeur Randmeerconcerten
E: concertprogrammeur@randmeerconcerten.nl

Dhr. en/of mevr.

Frank Hutten

T: 0525 681 171

Beekstraat 38, 8081 ED Elburg

Adres

perscontacten Randmeerconcerten

Postcode/plaats

E: publiciteit@randmeerconcerten.nl
Irene Keizer

Telefoon

T: 0341 769 052

Nieuw Amsterdamweg 15, 8071 DV Nunspeet

E-mailadres
Datum

penningmeester Randmeerconcerten

digitale media Randmeerconcerten

Handtekening

E: digimedia@randmeerconcerten.nl
Adri Kuiper
contactpersonen Vrienden Randmeerconcerten
E: vrienden@randmeerconcerten.nl
Rita Weijens

T: 0341 563 701

Irene Keizer

T: 0341 258 187

Oude Kerk Ermelo

Apostolisch Genootschap Harderwijk

Veluvine Nunspeet

Theater Stroud Putten

De Verbeelding Zeewolde

