ZEEUWSE
CONCERT
ZAAL
PROGRAMMA 2018-2019

Hooggeëerd Publiek!

Plein 1940
Zaterdag 23 juni - 15 uur
Openluchtconcert
Zeeuwse Concertzaal
Zondag 24 juni - 15.30 uur
Life Pictures
Gurvitch | Don Jaffé | Schubert
Dinsdag 26 juni - 20 uur
Virtuoso
Leo | Paganini | Dyens | Dvorak
Woensdag 27 juni - 15 uur
Finalisten Pr. Chr. Concours

Trio Diotima

Donderdag 28 juni - 20 uur
Images from Russia
Prokofjev | Kapustin | Schnittke
Vrijdag 29 juni - 20 uur
Het nieuwe Mozart effect
Merel Vercammen,Elisabeth Jaxon
Zaterdag 30 juni - 11 uur
Finalisten Pr. Chr. Concours
Zaterdag 30 juni - 20 uur
Joy, sweet tears & happiness
Boccherini | Danzi | Glinka | Enescu

Musici
Artistiek leider

Ramon Jaffé
Piano

Monica Gutman, Ilaria Posarelli,
Ksenia Kouzmenko
Viool

Ksenia Dubrovskaya, Lisa Jacobs,
Nadia ten Cate
Altviool

Dana Zemtsov, Mikhail Zemtsov
Cello

Larissa Groeneveld, Ramon Jaffé

Met veel plezier presenteren we het nieuwe programma
van de Zeeuwse Concertzaal voor het culturele seizoen
2018-2019.
Voor meer informatie gaat u naar de website
zeeuwseconcertzaal.nl
We zijn trots op de prachtige en unieke Grote Zaal en op
de kleine intieme Salon, waar solisten en kleine ensembles
optreden. Niet alleen zijn de musici enthousiast over de
akoestiek, maar zij roemen ook het aandachtige publiek
dat zij graag na afloop willen ontmoeten; in de foyer,
het kloppend hart van de ZC, waar alles en iedereen
samenkomt.
De warme ontvangst door de vrijwilligers en de prettige
sfeer zijn de onmisbare ingrediënten voor een avond UIT.
Vanaf september op de eerste zondag van de maand
(behalve in januari en mei) werken we mee aan de Kunst en
Cultuur Route Middelburg. Er is dan een Salonconcert om
11.00 uur. Aansluitend kunt u genieten van de beeldende
kunst: in de foyer en in de vele galeries die Middelburg telt.

Fluit

Massimo Mercelli

Kom genieten van een inspirerend, verrassend en divers
muziekprogramma. Als u ook zo enthousiast bent, word
dan VRIEND van de Zeeuwse Concertzaal (zie blz. 44).

Gitaar

Ongehoord onbegrensd

Enno Voorhorst
Concertant College

Merel Vercammen,
Elisabeth Jaxon

w w w. k a m e r- m u z i e k . n l

Namens het team van de Zeeuwse Concertzaal
Cisca van Dijk
Jakko van der Heijden
Walter Calbo

Adresgegevens
Zeeuwse Concertzaal Middelburg
Verwerijstraat 14, 4331 TC Middelburg
Tel 0118 - 637 777 (werkdagen 9-12 uur),
info@zeeuwseconcertzaal.nl
zeeuwseconcertzaal.nl
Schouwburg Middelburg
Molenwater 99, 4331 SG Middelburg
Tel 0118 - 659 666, info@schouwburgmiddelburg.nl
zeelandtheaters.nl
Bereikbaarheid
Voor informatie en een routebeschrijving kunt u de website
raadplegen: zeeuwseconcertzaal.nl
Consumptiebonnen
Consumpties kunnen voor en na het concert en in de pauze
uitsluitend met consumptiebonnen worden betaald. De
bonnen zijn vóór aanvang van het concert, in de pauze en na
afloop te koop bij de kassa.
Bij een groot deel van de concerten is één consumptie
inclusief.
Kaartverkoop
De kaarten voor de concerten kunt u als volgt aanschaffen:
1.	Online verkoop: op zeeuwseconcertzaal.nl treft u het
concert aan waarvoor u kaarten wilt reserveren. Klik op
‘reserveren’ en volg de verdere instructies op.
2.	Bij de Schouwburg kunt u kaarten in de ‘voorverkoop’
aan de kassa reserveren en betalen. De kassa van de
Schouwburg (adres zie boven) is geopend op werkdagen
van 10.00 tot 15.00 uur.

3.	Op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur kunt u de
kaarten telefonisch bestellen: 0118 - 659 666.
4.	Vanaf één uur voor aanvang van het concert kunt u aan
de kassa van de zaal kaarten kopen.
5.	Bij de ‘reguliere concerten’ staat een muzieknootje.
Vrienden van de Zeeuwse Concertzaal krijgen korting
of hebben zelfs gratis entree. Jeugd t/m 17 jaar en
voltijdstudenten kunnen bij ‘reguliere concerten’ voor
€ 10.00 een kaartje kopen.
De bij de Zeeuwse Concertzaal gereserveerde kaarten
kunnen vanaf één uur voor aanvang van het concert aan
de zaal worden opgehaald en contant of via pin worden
betaald. Ruilen van kaarten is helaas niet mogelijk.
Vrijwilligers
Onze kleine groep vrijwilligers, dames en heren, zijn
onmisbaar voor de Zeeuwse Concertzaal.
De behoefte aan meer vrijwilligers is groot!
Gevraagde inzet: 2 dagdelen per maand.
Informatie via Hanneke van Dijck: jjavandijck@gmail.com

Colofon
Redactie
Programmering
Tekst
Drukwerk
Ontwerp
Subsidiënt

:	Cisca van Dijk, Jakko van der Heijden,
Walter Calbo
:	Jakko van der Heijden
: Jeanette Vergouwen
: De Witte Print & Design
: Marieke van der Perk, Monotypes.nl
: Gemeente Middelburg, NFPK

De Zeeuwse Concertzaal heeft getracht alle rechthebbenden te
achterhalen. Drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Za 1 september
14.00 uur
Gratis entree

Het Zeeuws Orkest (HZO)

Hans Colijn

openbare repetitie Najaarsconcert
Selectie uit de volgende werken:
Sjtsjedrin 	Concerto for Orchestra ‘Naughty Limericks’
(1963)		
Shostakovich
Jazz Suite II				
Shostakovich
Tahiti Trot (Tea for two)
Eisenga	Symfonie The Wall, geïnspireerd op The Wall
van Pink Floyd

Zo 2 september

11.00 uur | Salon
€ 12,50 | incl koffie/thee

Foreign Affairs
Mattijs van de Woerd, bariton
Shuann Chai, piano
Alles draait rond het thema reizen. Hierover wordt gezongen
in liederen van Schubert, Vaughan Williams en Duparc. Ook
traditionele Taiwanese muziek en bewerkingen van liedjes van
Tom Waits en Radiohead. Een heerlijke combinatie en een
spannende reis.
ism Stichting Kamermuziek Zeeland

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

Marco Broggreve

Songs of Travel

Vr 21 september

20.00 uur
€ 25,00 | incl pauze consumptie

Jan Terlouw en Leonard Ensemble
Onze wereld is in gevaar. Jan Terlouw schreef ‘Wankele Wereld’,
geïnspireerd op de Suite del Ángel van Piazzolla. Hij vertelt
poëtisch het leven van een man, zijn jeugd, zijn passies en zijn
inzichten. Het Leonard Ensemble (viool, cello en piano) speelt
passende muziek.
Voor de pauze worden vier fasen van een mensenleven,
vier Sonatedelen en vier basiselementen (lucht, vuur, aarde
en water), behandeld, tijdens de Sonate van Franck in een
bijzondere zetting.

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

Wankele Wereld

Za 6 oktober

20.00 uur
€ 25,00 | incl pauze consumptie

La Sfera Armoniosa o.l.v. Mike Fentross
De overgang van renaissance naar barok wordt door niemand
beter geïllustreerd dan door Claudio Monteverdi. Zijn muziek
en de muziek van zijn tijdgenoten schetsen een prachtig beeld
van de woelige periode van de eeuwwisseling van 16de naar
17de eeuw. Tijdloze muziek die vertolkt wordt door topmusici,
met als gasten de vocale stersolisten Claron McFadden en
Nora Fischer.

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

Erik de Jong / Joris-Jan Bos /
Sarah Wijzenbeek

Barokensemble

Zo 7 oktober

11.00 uur | Salon
€ 12,50 | incl koffie/thee

Finalisten van het Prinses Christina
Concours
Nederland is rijk aan muzikaal talent. Dat wordt bewezen
tijdens concoursen zoals het Prinses Christina Concours. Een
opstap voor jonge musici naar een veelbelovende toekomst.
Een finalisten kwartet van het Prinses Christina Concours
verzorgt het eerste recital in de reeks salonconcerten. Het
programma is niet bekend. Enthousiasme en passie zijn
gegarandeerd!
ism Stichting Kamermuziek Zeeland

Vr 12 oktober

20.00 uur
€ 20,00/ € 15,00 | muziekpodiumzeeland.nl

Daan Manneke

Tessa Posthuma de Boer

De grote Archipel
Manneke ziet deze compositie als zijn magnum opus.
De Grote Archipel bestaat uit zes delen. Elk deel is opgedragen
aan een pianist, waar de componist een speciale band mee
heeft: Helena Basilova, Kelvin Grout, Daniel Kramer, Geoffrey
Madge en Hannes Minnaar. Deze zes musici spelen dit
verrassende werk als een soort estafette.
Het werk vertaalt muzikaal zes delen van de provincie Zeeland.
Manneke heeft de namen niet aangeduid in de partituur.
Spannende keuze voor het publiek?

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

Strijkkwartet

Za 20 oktober

20.00 uur
€ 17,50/ € 12,50 | muziekpodiumzeeland.nl

Busch Trio

Blake Ezra

Het bekende Busch Trio (Mathieu van Bellen/viool, Ori
Epstein/cello en Omri Epstein/piano) speelt een afwisselend
programma met werken uit verschillende stijlperioden. Een
klassiek Pianotrio van Haydn, het Dumky Trio van Dvorak en
een Frans romantische Pianotrio van Ravel. Het Busch Trio
heeft vele prijzen gewonnen en neemt het volledige oeuvre
voor strijkers van Dvorak op.

Vr 26 oktober

20.00 uur
€ 22,50 | incl pauze consumptie

De weg naar Hollywood

Milagro Elstak

Het Ciconia Consort belicht deze keer o.l.v Dick van Gasteren
werk van componisten van het witte doek. De intrigerende
filmmuziek is een wegwijzer naar de Hollywoodwereld.
Het is voor het derde jaar op rij dat dit jonge enthousiaste
strijkorkest komt musiceren in de Zeeuwse Concertzaal.

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

Ciconia Consort

Zo 28 oktober
15.00 uur
€ 7,50

Wat niemand weet
Tonke Dragt schreef voor de Kinderboekenweek het
prentenboekje Wat niemand weet, geïnspireerd op het verhaal
van Noach en de Ark. Het verhaal bevat wel heel verrassende
nieuwe wendingen. Koperkwintet KWIVR (2 trompetten,
trombone, hoorn en tuba) en verteller Rudi van Hest brengen
deze kleurrijke vertelling tot leven in een muzikale voorstelling
voor iedereen vanaf 5 jaar.

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

Kinderconcert

Vr 2 november

20.00 uur
€ 22,50 | incl pauze consumptie

Maria de Fátima (zang)

Udo Thijssen

Het sfeerbeeld van een wandeling door Lissabon van
zonsondergang tot in de kleine uurtjes met de tocht langs
de oevers van de Taag, via pittoreske steegjes naar beruchte
volkswijken. Onderweg ontmoetingen met dagjesmensen in
restaurants of schimmige figuren op donkere straathoeken.
Ieder met zijn eigen verhaal, zijn eigen Fado…

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

Nacht in Lissabon

Za 3 november

20.00 uur
€ 8,50 (kinderen € 2,50) | 85jaar@juliana.org

Juliana korpsen Middelburg
Jubileumconcert
Tijdens het 85-jarig Jubileumjaar willen Junior-drumcorps
Johan Friso, Juliana drum & bugle corps en Amusementsorkest
Humoreske eens uit een ander vaatje tappen. De korpsen
presenteren muziek en show op niveau, in ongedwongen sfeer.
Deze Middelburgse vereniging heeft meerdere generaties in
haar gelederen. Ze treden allen op. Samen van jong tot oud
op het concertpodium. In het Amusementsorkest Humoreske
spelen veel muzikanten die al jaren meespelen.

Zo 4 november

11.00 uur | Salon
€ 12,50 | incl koffie/thee

Ralph Rousseau
Hij studeerde natuurkunde en contrabas. Hij speelde pop, jazz,
rock en klassiek. Een veelzijdig musicus die toen hij de gamba
gehoord had, overstapte naar dit 7-snarig strijkinstrument.
Nu is hij een prominent ambassadeur van de viola da gamba.
Zijn programma en ongedwongen presentatie zijn aantrekkelijk.
Hij praat alles aan elkaar en speelt werken van Hume en recent
ontdekte composities van Telemann.
ism Stichting Kamermuziek Zeeland

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

Arjen Went

viola da gamba

Za 10 november

20.00 uur
€ 7,50 | info@concertinazeeland.nl

Concertina
Ennio Morricone 90 jaar
De Zeeuwse Accordeonvereniging Concertina:
43 accordeonisten o.l.v. Harry Schroevers verzorgen een
bijzonder optreden met werk van de filmmuziekcomponist
Ennio Morricone, de man van Once upon a time.
Medewerking verlenen Popkoor X-Stream, sopraan Rosemary
van de Velde-Nieuwenhuize en de instrumentalisten: Ronald
Baljeu (trompet), Wim van Berkel (piano), Marijke Poppe
(saxofoon), René Passenier (trombone) en Bernadette van
Steijn (klarinet).

Zo 11 november

15.30 uur
€ 25,00 | incl pauze consumptie

Spinvis
Spinvis, de eenmansband van Erik de Jong, speelt samen
met Saartje Van Camp als duo een muziekvoorstelling die in
werkelijkheid over iets anders gaat. Achter ieder verhaal zit
een ander verhaal. En ook dat verhaal vertelt niet alles. Deze
visuele en muzikale vertelling, met veel nieuwe en oudere
liedjes van Spinvis, in andere arrangementen, is soms verstild,
soms keihard.

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

Hanco Kolk

In Werkelijkheid

Vr 16 november
19.30 uur
Gratis entree

ZMS
Talentenklas
De naam spreekt voor zich: de talentvolle leerlingen van de
Zeeuwse Muziek School vormen de Talentenklas. Jonge
muzikanten die extra muzieklessen en masterclasses volgen
om zich te ontwikkelen. Van talenten wordt verwacht dat ze
regelmatig optreden en daar is podiumervaring voor nodig.
Tijdens dit optreden doen ze deze broodnodige podiumervaring
op en tonen zich van hun beste kant. Een echte
notenkrakersavond vol spanning.

Za 17 nov

20.00 uur
€ 25,00 | oratoriummiddelburg.nl

Walter Calbo

Koninklijke Oratorium Vereniging
Middelburg
Dit najaar pakt de KOV uit met drie mooie barokwerken. Het
Gloria van Vivaldi, het Dettinger Te Deum van Händel en het
Magnificat van Bach. Het in 1834 opgerichte oratoriumkoor
wordt geleid door Arno van Wijk. Instrumentale medewerking
verlenen het Holland Symfonie Orkest en organist Jos Vogel.
De vocale solisten zijn: Marlotte van ’t Hof (sopraan), Lena
Traupe (alt), Leon van Liere (tenor) en Bas Kuijlenburg (bas).

Vr 23 november

20.00 uur
€ 22,50 | incl pauze consumptie

Youth Percussion Pool en Tatiana Koleva
Een concert met als titel How to play the triangle spreekt tot de
verbeelding. Tatiana Koleva richtte in 2009 de slagwerkformatie
‘Youth Percussion Pool’ op. De getalenteerde jonge studenten
spelen o.l.v. Koleva improvisaties en brengen verschillende
stijlen en genres. Deze keer muziek van Leonard Bernstein,
gecombineerd met nieuwe composities geïnspireerd op West
Side Story.

Vr 30 november en Za 1 dec

19.30 uur
€ 10,00 | gospelkoorglorify.nl

Kerstconcert

Claudia Hansen

Gospelkoor Glorify
Mensen die graag zingen uit verschillende kerken en gemeenten
hebben het Gospelkoor Glorify Middelburg gevormd. Het koor
wil door middel van zijn muziek zijn overtuiging overbrengen.
Glorify bestaat dit jaar 25 jaar en dat wordt gevierd met de
nieuwe kerst-cd ‘Peace On Earth’ en twee kerstconcerten o.l.v.
Elsa Bezuijen, waarbij de cd wordt gepresenteerd. Speciaal voor
deze concerten is Young Glorify opgericht. Ook de Glorify-band
draagt zijn steentje bij.

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

(marimba en percussie)

Zo 2 december

11.00 uur | Salon
€ 12,50 | incl koffie/thee

Esther Apituley
De altvioliste Esther Apituley wil de luisteraar betrekken bij de
muziek die zij speelt. Haar optreden is een levendig verhaal over
haar liefde voor muziek. Een lecture concert is meer dan alleen
luisteren. Het is een combinatie van musiceren en vertellen.
Apituley vertelt over haar ervaringen met de muziek, en over de
diepere zin van haar liefde voor muziek in het algemeen en de
altviool in het bijzonder.
ism Stichting Kamermuziek Zeeland

Za 8 en za 15 december | 20.00 uur
Zo 9 en zo 16 december | 14.30 uur
€ 13,50 | musicalgroeppapillon.nl

Musicalgroep Papillon
Op zoek naar dé act
In deze voorstelling gaat de koningin van Vlinderland op zoek
naar de beste act voor de bruiloft van haar enige dochter. De
zoektocht zal naar verschillende vlinderachtige locaties leiden,
waarbij je als publiek verrast wordt door herkenbare, swingende
en mooie liedjes uit bekende films en musicals.
De groep wordt gedirigeerd door Flavio Pavone, de choreografie
is in handen van Kyra Steijns en de regie wordt verzorgd door
Annet Minderhout.

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

Lecture Concert

Vr 14 december

20.00 uur
€ 22,50 | incl pauze consumptie

Na een mooi concert in november 2017 overhandigde violist
Christian Bor, die het RMG 35 jaar had geleid, het stokje aan
Mathieu van Bellen. Onder zijn leiding komt RMG nu terug
naar de Zeeuwse Concertzaal. Mathieu van Bellen en Maria
Milstein zijn erbij.
Het programma is nog niet bekend, we laten ons verrassen.

Zo 6 januari

14.00 uur
Gratis entree

HZO

Ton Stanowicki

openbare repetitie Nieuwjaarsconcert
Selectie uit de volgende werken:
Strauss
Ouverture Zigeunerbaron
Strauss
An die schönen blauen Donau
Strauss
Auf der Jagd
Dvorák
Slavische dans nr. 8
Met Yentl en de Boer, een Nederlands muzikaal-absurdistisch
cabaret duo en als Jong Zeeuws talent Anna May van der Feen
die het Concertino van Chaminade speelt.

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

Reizend Muziek Gezelschap

Vr 11 / za 12 januari

20.00 uur
€ 15,00

Herbergen
Na een zeer geslaagd nieuwjaarsconcert in januari 2018
bundelen 4 Middelburgse muzikanten hun krachten opnieuw,
exclusief in de Zeeuwse Concertzaal. Peter Slager, VanDryver,
Douwe Eisenga en broeder Dieleman zullen zowel een eigen
set spelen als gezamenlijk een aantal muziekstukken brengen.
Tijdens deze bijzondere nieuwjaarsconcerten zit het publiek,
net als de muzikanten, op het podium. Er is daarom een beperkt
aantal kaarten per avond beschikbaar.

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

Marijn Kluijfhout / Marieke van der Perk

Creatieve performance

Vr 25 januari 20.00 uur

€ 22,50 | incl pauze consumptie

Coco Collectief
Een bijzondere voorstelling van de liedcyclus Die Winterreise
van Schubert. Deze keer niet gezongen door een mannelijke
vocalist, maar door een vocaal ensemble van vijf zangeressen.
De verrassende arrangementen zijn de vijf vrouwen op het
lijf geschreven en ze worden vakkundig begeleid door pianist
Maurice Lammerts van Bueren. Elk lied krijgt een aparte
theatrale invulling. Deze Winterreise is nieuw en eigentijds.
Een heerlijke kluif voor de liefhebbers van de liedkunst.

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

Maurice Lammerts van Bueren

Schubert Winterreise

Zo 3 februari

11.00 uur | Salon
€ 12,50 | incl koffie/thee

Kate Semmens en Steven Devine
Composities van Engelse componisten uit de 17de en 18de
eeuw voor sopraan en klavecimbel. Liederen met een mooie
balans tussen de tekst en de muziek. Juweeltjes van Henry
Purcell, de man die schilderde met woorden en muziek, maar
ook composities van John Blow, William Boyce en Thomas Arne.
De sfeer van het Engelse landschap van toen en taferelen van
herders en herderinnen worden liefdevol uitgebeeld.
ism Stichting Kamermuziek Zeeland

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

Delicatessen

Vr 22 februari

20.00 uur
€ 25,00 | incl pauze consumptie

Stand Up Bass
Contrabassist Dominic Seldis en pianist James Pearson staan
garant voor een heerlijke avond vol muziek en humor. Er
valt veel te lachen en te genieten in het programma Stand
Up Bass. Seldis, aanvoerder van de contrabassen van het
Koninklijk Concertgebouw Orkest, combineert prachtige
muziek met humoristische verhalen over zijn instrument. Hij
speelt klassieke werken en maakt uitstapjes naar jazz en tango.
Pearson schittert in meeslepende improvisaties.

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

Frank Ruiter

Dominic Seldis

Zo 3 maart

11.00 uur | Salon
€ 12,50 | incl koffie/thee

Mike Fentross - luit en theorbe
John Dowland was een van de grootste luitisten ooit. De
Engelse musicus maakte in 1595 een reis door Italië. Daar
ontmoette hij de 15-jarige Giovanni Kapsberger. Deze bespeelde
met virtuositeit de theorbe, de 14-snarige langhalsluit.
De wereld van deze twee virtuoze luitspelers wordt tot leven
gebracht in het programma To Dowland or not to Dowland
(2 luitvirtuozen in Venetië anno 1595).
ism Stichting Kamermuziek Zeeland

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

To Dowland or not to Dowland

Vr 8 maart

20.00 uur
€ 22,50 | incl pauze consumptie

De spannende klankkleuren van harp en cello binnen
één concert. Kamermuziek op hoog niveau door twee
gepassioneerde Nederlandse talenten: Gwyneth Wentink (harp)
en Larissa Groeneveld (cello).
Technische hoogstandjes en vooral een boeiende combinatie
van klankkleuren. Beide musici bouwden een indrukwekkende
carrière op en spelen nu samen een gevarieerd programma met
werken van Vivaldi tot Pärt.

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

Larissa Groeneveld en Gwyneth Wentink

Vr 15 maart

20.00 uur
€ 20,00/ € 15,00 | muziekpodiumzeeland.nl

Orkest van de 18e Eeuw met Roel Dieltiens
Het Orkest van de Achttiende Eeuw komt ook dit jaar naar
Zeeland. Het is de 150ste tournee van dit symfonieorkest
van wereldformaat. Deze keer met twee Sinfonia’s van
Mendelssohn en twee celloconcerten van CPE Bach, met de
vermaarde cellist Roel Dieltiens als solo-cellist en dirigent.
Het Orkest van de 18e Eeuw is in 1981 opgericht door Frans
Brüggen en het is gespecialiseerd in muziek uit de laat-barok,
de klassieke periode en de vroeg-romantiek.

Za 16 maart

14.00 uur
Gratis entree

HZO
openbare repetitie Voorjaarsconcert

Beluga

Selectie uit de volgende werken:
Mozart
symfonie nr. 35 (Haffner)
Mozart
hoornconcert nr. 4
Brahms
symfonie nr. 2
Solist
Laurens Woudenberg (hoorn)

Do 21 maart

19.30 uur
€ 5,00 | incl koffie/thee
alleen reserveren via zeeuwseconcertzaal.nl

Een ‘pretcollege’ door Dr. Ir. Wim Thijs die vertelt over Occulte
Symboliek in de muziek van Bach. Dat Bach onsterfelijke mooie
muziek componeerde is bekend, maar zijn muziek bevat diepere
lagen: constructies, codes en verborgen symbolieken. Thijs
neemt zijn gehoor mee op speurtocht naar de geheimen van de
Mattheus Passie. De lezing wordt verlucht met beeldmateriaal
en geluidsfragmenten.

Za 23 maart

20.00 uur
€ 28,00 | incl pauze consumptie
zeeuwsorkest.nl

HZO o.l.v. Ivan Meylemans
Voorjaarsconcert
Bij het voorjaar hoort een lentegevoel. HZO zorgt hiervoor.
De symfonie nr. 35 (Haffner) van Mozart bezorgt de
toehoorders een blij gevoel. Het lijkt of men luistert naar
een opera. Het gevoel wordt zelfs feestelijk als het vierde
Hoornconcert wordt vertolkt (door Laurens Woudenberg).
De tweede symfonie van Brahms klinkt opgeruimd en zelfs
vrolijk en is een knipoog naar de Pastorale van Beethoven.

ZEEUWSE CONCERTZAAL CONCERT

Happy Bach Dag

Vr 29 maart

19.30 uur
Gratis entree

ZMS
Leerlingenconcert
Elk jaar grijpen leerlingen van alle leeftijden de kans om eens
prominent op het podium te staan. Een ervaring die goed is
voor hun verdere muzikale ontwikkeling. De leerlingen van de
Zeeuwse Muziekschool verzorgen een gevarieerd programma.
Zowel solisten als ensembles treden op. Verschillende
instrumenten en verschillende niveaus, maar stuk voor stuk
enthousiaste muzikanten.

Za 30 maart

19.00 uur
Gratis entree

Winnaars Eastman muziekprijs 2019
Onder auspiciën van de Vereniging Vrienden van het Zeeuws
Orkest wordt voor de 14de keer de Eastman Muziekprijs voor
de Zeeuwse jeugd gehouden. Dit concours heeft als doel: het
stimuleren van jong talent en het bieden van een podium om
muzikale vaardigheden te etaleren. De wedstrijd betekende
voor vele Zeeuwse talenten de springplank naar andere podia.
Er zijn verschillende leeftijdscategorieën.

Zo 31 maart

15.00 uur
€ 7,50

Kikker swingt
Het beroemde figuurtje Kikker van Max Velthuijs speelt ook nu
weer de hoofdrol in deze voorstelling voor jong en oud. Kikker
swingt op de jazzmuziek van contrabassist Tony Overwater en
zijn band (klarinet, trompet, piano, contrabas en percussie).
Sinds het overlijden van Max Velthuijs vertelt acteur Nico
de Vries over de avonturen van de altijd dappere Kikker.
Ontroerend en spannend.
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Kindervoorstelling

Zo 7 april

11.00 uur | Salon
€ 12,50 | incl koffie/thee

Finalisten van het Prinses Christina Concours

Max Velthuis

In samenwerking met Stichting Kamermuziek Zeeland en het
Prinses Christina Concours, is er een optreden van een duo
van het Prinses Christina Concours. Wie dit wordt en welke
werken er worden gespeeld blijft een verrassing. Kwaliteit,
enthousiasme en passie zijn gegarandeerd. Het zijn niet voor
niets finalisten.
ism Stichting Kamermuziek Zeeland
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Duo

Vr 12 april

20.00 uur
Kaartverkoop via nesko.nl

NESKO

Het Nederlands Studenten Kamer Orkest (Nesko) werd in 1964
opgericht door studenten die graag in een kleine samenstelling
wilden musiceren. Naast symfonisch werk wilden zij ook werk
uitvoeren met een intiem karakter en elegante klanken. Elk
jaar een andere samenstelling van studenten van Nederlandse
universiteiten en hogescholen. Ieder jaar in april maakt
NESKO een tournee door Nederland.
Het motto? Origineel en eigenzinnig.

Vr 26 april

20.30 uur
€ 24,00 (voorverkoop € 21,50) | despotmiddelburg.nl

Raymond van het Groenenwoud

Jeannot Kerfs

De populaire Belgische zanger Raymond van het Groenewoud
speelt gitaar en piano. Hij noemt zichzelf tekstdichter, filosoof
en clown. Zijn teksten zijn soms opgewekt, dan weer droevig of
filosofisch. Deze keer komt hij solo met het programma Kreten
& Gefluister. Een intiem optreden van de zanger met alleen zijn
speciale stem, zijn gitaar en de piano.

Zo 2 juni

11.00 uur | Salon
€ 12,50 | incl koffie/thee

Viktoria Litsoukova komt uit een muzikaal nest. Zij studeerde
in Novosibirsk, Berlijn en Dresden, trad op als soliste met de
Berliner Philharmonie en houdt van kamermuziek. Zij werkte
samen met Esther Apituley, Theodora Geraerts e.a. Litsoukova
is een pianiste die niet uit is op roem, deze musicus bezit een
persoonlijk artisticiteit en verzorgt boeiende recitals. Vertolkt
worden: sonates van Schubert en Beethoven (Waldstein) en
Intermezzi van Brahms.
ism Stichting Kamermuziek Zeeland

Za 22 juni

14.00 uur
Gratis entree

HZO openbare repetitie Zomerconcert
Selectie uit de volgende werken:
Poulenc
Gloria
F. Schmitt
La Tragédie de Salomé
Mahler	Wir genießen die Himmlischen Freuden
(uit Mahler IV)
Mendelssohn
psalm 42
Met medewerking van sopraan Anneke Luyten.
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Viktoria Litsoukova bespeelt de Erard

CBK Zeeland en De Zeeuwse Concertzaal
slaan de handen ineen
De Zeeuwse Concertzaal en het Centrum voor Beeldende
Kunst, Vormgeving en Architectuur Zeeland (CBK
Zeeland) zullen een samenwerking aangaan. De Zeeuwse
Concertzaal wil haar publiek niet alleen laten genieten van
muziek, maar ook van beeldende kunst. In de foyer zullen
daarom wisselende exposities georganiseerd worden met
kunstwerken uit de collectie van CBK Zeeland.

Jo Dumon Tak (Rotterdam, 1963)
exposeert in de Salon
Sinds 2000 woont Jo in Middelburg en is sinds 2010 tekenen schilderleraar en daarnaast artistiek leider en schilder van
het Panorama Walcheren, dat aansluit bij zijn kenmerkende
stijl en onderwerp. Walcheren biedt hem volop inspiratie, hij
overdrijft en romantiseert het Zeeuwse licht.
Het leidmotief van Dumon Tak: schilderen is de juiste
kleur op de juiste plek aanbrengen. Als schilder is hij altijd
zoekende om het moment en mooie licht te vangen in verf.
Wilt u meer weten over zijn werk, of andere (verkoop-)
exposities? Stuur een mail naar: info@jodumontak.nl

Word óók VRIEND
van de Zeeuwse Concertzaal!

wij zoeken voor onze
komende veilingen

Gratis of met korting naar de ‘eigen’ concerten van de
Zeeuwse Concertzaal? Dat kan door VRIEND te worden!
Als Vriend ondersteun je die prachtige zaal en omdat de
Zeeuwse Concertzaal de ANBI-status heeft, beschouwt de
fiscus je Vriendschap als een goed doel.

ZEEUWSE KUNST

ZILVER EN GOUD

Kijk op zeeuwseconcertzaal.nl/vriend-worden en meld je aan.
Na betaling van het bedrag van je vriendschap-naar-keuze
ontvang je een warm welkom en een vriendenpas.
contactgegevens van de Vrienden:
concertzaalvrienden@gmail.com / 0118-604344
JE HÓÓRT ’T IN DE ZEEUWSE CONCERTZAAL!

JUWELEN

CHINEES PORSELEIN
Tel. 0118 - 650 680
www.zeeuwsveilinghuis.nl

herengracht 74 | 4331 px | Middelburg

Uw partner op het gebied van
• Salarisadministratie
• Sigma HRM-Online
• Personeel & Organisatie
• Arbeidsvoorwaarden
• Detachering
Met circa 35 salarisprofessionals zijn wij u graag
van dienst vanuit onze vestigingen in Goes,
Rijen, Rotterdam en Terneuzen.

www.sigmapersoneel.nl

WA A R W I LT U
NEERSTRIJKEN?

12% of meer is een in wijn gespecialiseerde winkel
waar je ook terecht kunt voor:
 wijnadvies  trainingen  kennis over wijn
 wijnproeverijen  wijn/spijsdiners
 olijfolie  delicatessen  conserven
 relatiegeschenken
Houtkaai 1 4331 JR Middelburg
t. 0118-626635 info@twaalfprocentofmeer.nl

www.twaalfprocentofmeer.nl

GOES
MIDDELBURG
ZIERIKZEE
KOUDEKERKE
BEDRIJFSMAKELAARS
W W W. S I N K E . N L

zeeuwseconcertzaal.nl

