lans voor Amerikaanse
muziek. Dit zou ze
later ook voor andere
tijdgenoten uit de hele
wereld doen zoals
Maurice Ravel, die
haar als “a perfect
friend and interpreter”
beschreef.
Celia, de pianiste
met Spaanse roots en passende passie, en Femke,
hoogblonde saxofoniste uit het nuchtere noorden van
Nederland laten u van prachtige composities van
Gershwin en Ravel genieten zoals “Rhapsody in Blue”
en “Pavane pour une infante défunte”, terwijl u de
verhalen ontdekt achter de muziek en de rol van Eva
Gauthier in de muziekwereld zoals wij die kennen.
Een heerlijk concert en een eerbetoon aan een fascinerende muzikale persoonlijkheid.

PRIJZEN (incl. consumptiebon voor koffie
of thee tijdens de pauze)

• Abonnement (5 concerten)
€ 58,00 p.p.
• Entree volwassenen per concert
€ 14,50 p.p
• Kinderen tot 15 jaar en CJP houders
€ 3,00 p.p
Kaarten zijn ook verkrijgbaar via www.muzis.nl
Rekeningnummer: IBAN NL 66 RABO 0146 355474
t.n.v. Stichting MuziS

INFO MUZIS LANDERD
Ton van den Boom (Voorzitter)
Adelaar 19 | 5348 EG Oss | 0412-624522 | 06-34107661
Henriette Wijnakker (Penningmeester)
Schutsboomstraat 22 | 5374 CC Schaijk | 0486-462091
06-45334513

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

Landerd

Aannemersbedrijf Peter Peters

Schaijk

Apotheek Schaijk

Schaijk

Autobedrijf van Zummeren

Schaijk

Barli Unit- en Systeembouw
Bloemenspeciaalzaak De Korenbloem

Zeeland

Hagro Precisie B.V.

Schaijk

Jumbo Eijsermans

Zeeland

Loonbedrijf Peter Loeffen

Schaijk

MKB Schaijk-Reek

Schaijk

Notariskantoor van Mourik & de Bie

Schaijk

Pianohandel Jan Derksen

Schaijk

Steemers Makelaardij

Schaijk

Siebers Printing Plus

Schaijk

Wijnakker Schoonheidssalon

Schaijk

N.N.

Programma
2019 – 2020
zaterdag
12 oktober 2019

En onze vrienden(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.
1

Voor informatie over mogelijkheden tot
sponsoring: www.muzis.nl
NB: De Stichting MuziS Landerd heeft de ANBI-status

Nachtlicht

17 november 2019

Familieconcert
Hexagon
19 januari 2020

Trio C tot de
Derde
8 maart 2020

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 of bij onze penningmeester, Henriette Wijnakker.

info@muzis.nl | www.muzis.nl |

Sinds 1992

Uden

MuziSLanderd

Belinfante
Quartet
3 mei 2020

Duo IJlstraGarcia

zaterdag
12 oktober 2019

NACHTLICHT

Dit concert vindt plaats op
Zaterdag in Het Wapen van
Reek, Nieuw Heijtmorgen 20
te Reek, aanvang 20.00 uur.
Beleef de nacht intens met
Sterre, Merel en Mike.
Beleef hun dromen en hun
nachtmerries.
Laat je meevoeren naar het moment waarop het onderbewuste spreekt, het moment dat creativiteit het licht vindt.
Luister naar nachtmuziek in het schemerduister; nachtelijke
jazz, nachtelijke improvisaties en natuurlijk ‘nocturnes’: de
nachtmuziek uit de klassieke wereld.
Hoe donker het ook wordt, de drie zorgen altijd dat er een
vlammetje in de duisternis blijft branden;
een nachtlampje van mooie muziek, de muziek van het
nachtlicht.

De nieuwe familievoorstelling van het Hexagon Ensemble.
Samen met verteller/theatermaker Joep Onderdelinden
brengen de musici van het Hexagon Ensemble een
theatraal concert waarbij het publiek wordt uitgedaagd om
verder te kijken dan de buitenkant. Aan de hand van de
Russische versie van het sprookje “Belle en het Beest” laten
zij het publiek kennis maken met onverwachte kanten van
Rusland en de Russische muziek.

19 januari 2020

TRIO C TOT DE DERDE

Dit concert vindt plaats in Het Wapen van Reek,
Nieuw Heijtmorgen 20 te Reek, aanvang 12.00 uur.
Carel den Hertog (viool), Coos Lettink (accordeon) en
Caspar Terra (klarinet)- spelen Klezmer in de puurste
zin van het woord: Joodse feestmuziek! Maar ook in de
breedste zin van het woord: een stijl die voortdurend in
ontwikkeling is en die veel ruimte biedt voor muzikale

Sterre Konijn, zang en tekst
Mike Boddé, piano en tekst
Merel Vercammen, viool en tekst

17 november 2019

HEXAGON ENSEMBLE/
JOEP ONDERDELINDEN

Dit concert vindt plaats in De Phoenix,
Pastoor van Winkelstraat 11 te Schaijk, aanvang 12.00 uur

uitstapjes naar aangrenzende genres als Balkan en
gipsy, jazz en klassieke muziek. Hun streven daarbij: geen
imitatie maar integratie van alle muziekgenres die hun pad
kruisen. Composities van Béla Bartok en Zoltán Kodály
worden afgewisseld met eigenzinnige vertolkingen van
traditionele melodieën uit het onuitputtelijke Klezmer- en
Balkanrepertoire. Soms brengen de muzikale zijpaden die
ze inslaan hen zelfs tot ver over de grens van deze genres.
Hun optredens zijn overigens meer dan alleen muziek: het
trio bestaat nu meer dan 20 jaar en samen hebben zij vele
muzikale reizen gemaakt. Elke compositie is weer op een
andere manier ontstaan en heeft een verhaal dat ze graag
met het publiek delen. Kom luisteren en dans en droom
met het Trio C tot de Derde.

8 maart 2020

BELINFANTE QUARTET

Dit concert vindt plaats in De Garf,
Kerkstraat 35 te Zeeland, aanvang 12.00 uur.
Olivia Doflein, Fiona Robertson, Sophie Vroegop en Pau
Marquès vormen samen het Belinfante Quartet, een jong
en dynamisch strijkkwartet. De leden hebben elkaar
ontmoet nadat ze hun studie in diverse landen hadden
voltooid.
Sinds hun debuutconcert in september
2016 traden ze al
diverse malen op,
zowel in Nederland
als in Spanje. Met hun
concerten willen ze
hun passie voor muziek
delen met een zo
divers mogelijk publiek.
Ze spelen stukken uit
het kernrepertoire voor
strijkkwartet met frisse energie en combineren dat met
minder bekende stukken die net zo veel aandacht en
liefde verdienen. Het kwartet studeerde onder andere
met Mikhail Zemtsov, die in het vorige seizoen met zijn
Altviool Kwartet te gast was bij MuziS Landerd.
Met hun naam willen ze een ode brengen aan celliste
Frieda Belinfante, de eerste vrouwelijke dirigent van
Europa.

3 mei 2020

DUO IJLSTRA-GARCIA

Dit concert vindt plaats in Het Wapen van Reek,
Nieuw Heijtmorgen 20 te Reek, aanvang 12.00 uur.
New York, 1 november 1923. Het was een concert dat
George Gershwin nooit zou vergeten. De negatieve
recensies nam hij voor lief want zijn droom was
uitgekomen: zijn muziek stond eindelijk naast “serieuze”
klassieke composities op een programma. En hij had er
3 dollar per repetitie aan verdiend! Dit kon maar door
één iemand tot stand zijn gekomen: de charismatische
zangeres Eva Gauthier.
Door samen met Gershwin op te treden brak Eva een

