Alle vermelde concerten vinden plaats op zondagmiddag 12.00
uur (tot ca. 14.00 uur).
Het concert van 7 oktober vindt plaats in
De Garf in Zeeland, Kerkstraat 35
De concerten van 18 november en 14 april vinden plaats in
De Phoenix in Schaijk, Pastoor van Winkelstraat 11
De concerten van 20 januari en 10 maart vinden plaats in
Het Wapen van Reek in Reek, Nieuw Heijtmorgen 20

MuziS Landerd presenteert

Prijzen (inclusief een consumptiebon voor koffie of thee tijdens de pauze)
•
•
•
•
•

Abonnement (5 concerten):
52,00 euro p.p.
Entree volwassenen per concert
13,00 euro p.p.
Kinderen tot 15 jaar en CJP houders:
2,50 euro p.p.
Kaarten zijn ook verkrijgbaar via onze website (www.muzis.nl)
Toezending programma van elk concert
ca. 2 weken tevoren
7,50 euro p.j.

Programma

Rekeningnummer: IBAN NL 66 RABO 0146 355474
t.n.v. Stichting MuziS

2018 - 2019

1
Mensen die MuziS willen steunen met een extra gift (we streven naar kwaliteit
in onze concerten en we willen de optredende musici graag behoorlijk belonen)
kunnen zich aansluiten bij de ‘Vrienden van MuziS’ voor een bedrag van minimaal
15 euro extra per jaar. Alle vrienden ontvangen de programma’s van de concerten
ca. 2 weken voor elk concert en ze ontvangen elk jaar het jaarprogramma thuis.

Voor informatie over mogelijkheden tot sponsoring:
www.muzis.nl
NB: De Stichting MuziS Landerd heeft de ANBI-status
Cadeautip
Er bestaan cadeaubonnen waarmee u iemand één of meer
concerten van MuziS Landerd cadeau kunt doen. Deze bonnen
zijn verkrijgbaar
• aan de kassa bij elk concert
• bij onze penningmeester, Henriëtte Wijnakker,
Schutsboomstraat 22 in Schaijk (tel. 0486 462 091).
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Gemeente Landerd
Aannemersbedrijf Peter Peters
Apotheek Schaijk
Autobedrijf van Zummeren
Barli Unit- en Systeembouw
Biologisch Tuindersbedrijf De Twee Linden
Bloemenspeciaalzaak De Korenbloem
Drukkerij Wihabo
Hagro Precisie B.V.
Het Witte Huis à la Carte
Ivo de Groot
Jumbo Eijsermans
Loonbedrijf Peter Loeffen
Notariskantoor van Mourik & de Bie
Pianohandel Jan Derksen
Restaurant, B & B, De Pastorie
Steemers Makelaardij
Siebers Printing Plus
N.N.
En onze vrienden(1)

Ebonit
Saxofoonkwartet

14 april 2019

De concerten van de stichting MuziS Landerd
worden dit jaar mede mogelijk gemaakt door:

concerten op zondag

info@muzis.nl / www.muzis.nl / www.facebook.com/MuziSLanderd
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Henriëtte Wijnakker
(Penningmeester)
Schutsboomstraat 22
5374 BK Schaijk
0486-462091
06-45334513

c o n c e r t e n

Ton van den Boom
(Voorzitter)
Adelaar 19
5348 EG Oss
0412-624522
06-34107661

z o n d a g

Voor meer informatie over MuziS Landerd:

Vivezza trio

7 oktober 2018
ENSEMBLE MIR
Dit concert vindt plaats in Dorpshuis De Garf, Kerkstraat 35, Zeeland.

MIR is opgericht in 2011 en kreeg een Russische naam hetgeen zowel vrede
als aarde betekent.
Het ensemble bestaat uit klarinettiste Mutsumi Watanabe, geboren in Japan,
violist Ioan Haffner, cellist Alexis Bove, beiden geboren in Frankrijk en pianist
Rutger de Ronde, geboren in Nederland.

Bueren; de verrassende arrangementen zijn de vijf zangeressen op het
lijf geschreven. Elk lied in de cyclus krijgt tijdens het concert een theatrale
invulling. U ervaart deze Winterreise in een nieuwe, eigentijdse versie. Een
aanrader om deze Olympus van de liedkunst te herbeleven.
Regie: Marc Pantus
www.cococollectief.com

Rutger behaalde zijn Bachelor diploma aan Codarts (Rotterdam), waar
Mutsumi en Ioan de Masteropleiding voltooiden. Alexis behaalde zowel zijn
Bachelor- als Masterdiploma aan het Koninklijk Conservatorium (Den Haag).
MIR
nam
deel
aan
masterclasses van onder
meer Michel Lethiec, James
Campbell en Hardy Rittner.
MIR is geïnteresseerd in
verschillende culturen en
treedt daarom graag op
in verschillende landen,
zoals Nederland, België,
Duitsland, Zwitserland en
Japan.
Ondanks de verschillende
nationaliteiten en culturen,
delen zij een hechte muzikale en persoonlijke vriendschap waardoor ze in
staat zijn de verschillende atmosferen, structuren en ritmische patronen, die
de muziek eigen zijn, met diepgang en verbondenheid weer te geven.
www.ensemblemir.com

18 november 2018
ZEMTSOV ALTVIOOL KWARTET Dit concert vindt plaats in Dorpshuis
De Phoenix, Pastoor van Winkelstraat 11, Schaijk.

Uniek en Bijzonder
Een kwartet van vier altviolisten en dan ook nog uit één altviool familie, dat
is zeker uniek en bijzonder te noemen. Het Zemtsov Altviool kwartet bestaat
uit vader, moeder, dochter en oom Zemtsov: Mikhail Zemtsov, Alexander
Zemtsov, Julia Dinerstein - Zemtsov en Dana Zemtsov. Ze studeerden alle
vier aan het Conservatorium Maastricht bij de grote Russische altviool
virtuoos Michael Kugel.

10 maart 2019
EBONIT SAXOFOONKWARTET Dit concert vindt plaats in Dorpshuis
Het Wapen van Reek, Nieuw Heijtmorgen 20, Reek.

Programma: “Salon de Debussy”
Het Ebonit Saxofoonkwartet is een jong, sprankelend ensemble dat een
nieuwe kleur wil toevoegen aan de Nederlandse muziekcultuur. De leden
van dit kwartet voltooiden de Master van de Nederlandse Strijkkwartet
Academie, speelden al op de belangrijkste nationale en internationale podia
en brachten een cd uit, “The Last Words of Christ” (Challenge, 2016) die werd
genomineerd voor een Edison Klassiek.
Dit programma combineert bekende en minder bekende werken van
Debussy met werken van zijn leermeesters, vrienden en bewonderaars. Wist
u bijvoorbeeld dat Fauré en Debussy allebei liederen componeerden voor de
destijds bekende Franse zangeres Emma Bardac? Of dat Janácek ook wel de
Tsjechische Debussy wordt genoemd?
Het Ebonit
Saxofoonkwartet
bestaat uit
Vitaly Vatulya sopraansaxofoon
Dineke Nauta –
altsaxofoon
Johannes Pfeuffer tenorsaxofoon
Paulina Kulesza –
baritonsaxofoon
www.ebonitquartet.com
14 april 2019
VIVEZZA TRIO Dit concert vindt plaats in Dorpshuis De Phoenix, Pastoor van

Mikhail is altviool docent aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag
en het Utrechts Conservatorium; Julia doceert aan de conservatoria van
Rotterdam, Arnhem/Zwolle en Maastricht; Alexander geeft les aan het
Weense Conservatorium, het Conservatorium van Lausanne in Zwitserland
en die Hochschule van Keulen, Duitsland. Dana is winnares van een tiental
concoursen, onder andere “Avond van de Jonge Musicus-2010” van NPS en
de Kersjesbeurs in 2014. Nu is ze bezig een internationale carrière als soliste
te ontwikkelen.
Het debuut van het kwartet vond plaats tijdens het Amsterdamse
Grachtenfestival in 2010. Het publiek reageerde enthousiast.
www.zemtsov.info

20 januari 2019
COCO COLLECTIEF Dit concert vindt plaats in Dorpshuis Het Wapen van Reek,
Nieuw Heijtmorgen 20, Reek.

Het Coco Collectief bestaat uit de zangeressen Wendeline van Houten,
Merlijn Runia, Jannelieke Schmidt, Nikki Treurniet, Ellen Valkenburg en pianist
Maurice Lammerts van Bueren. Zij leerden elkaar kennen op het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag, waar zij allen studeerden en Maurice docent is.
Winterreise
Vol overgave stort het Coco Collectief zich op Schuberts Winterreise, in een
nieuwe versie voor vocaal ensemble en piano van Maurice Lammerts van

Winkelstraat 11, Schaijk

Het Vivezza Trio doet haar naam eer aan door het samenstellen van
levendige en fantasierijke programma’s. Het repertoire varieert van rustig
klassiek en mooi romantisch tot levendig modern.
Sprankelend, afwisselend en niet al te traditioneel, dat is het handelsmerk
van het Vivezza Trio. Dit opgewekte trio bestaat uit violiste Inger van Vliet,
klarinettiste Nicole van Jaarsveld en pianiste Angélique Heemsbergen.
Het trio verbindt muziek en publiek door gesproken toelichtingen. Deze
toelichtingen worden door het publiek als zeer verfrissend ervaren.
Inger, Nicole en Angélique ontmoetten elkaar tijdens hun studie aan het
Conservatorium van Utrecht. De beslissing om na hun afstuderen door
te gaan als professioneel ensemble, bleek een goede: het Vivezza Trio
is
inmiddels
een
veelgevraagd ensemble
voor concertpodia in het
hele land. Het trio trad
op in de Kleine Zaal
van het Concertgebouw,
Tivoli
Vredenburg,
De Oosterpoort, en is
regelmatig te horen
in
radioprogramma’s
als Opium op 4 en de
Klassieken.
www.vivezzatrio.com

