NIEUWSBRIEF maart 2022
Ronald Brautigam op 21 april
We gaan ons ietwat verbrokkelde seizoen op spectaculaire wijze afsluiten.
Op 21 april maakt de Nederlandse toppianist Ronald Brautigam zijn opwachting in
de Dorpskerk. En dat wordt een fantastisch concert. In de eerste plaats vanwege de
muziek: betoverende stukken van Schubert uit zijn laatste levensjaren, een periode
waarin hij niets schreef dat geen ontroering teweeg brengt.
In de tweede plaats omdat Brautigam zijn eigen fortepiano meeneemt en Schubert
ontroert nog meer als zijn muziek wordt gespeeld op een instrument uit zijn eigen
tijd.
En in de derde plaats omdat Ronald Brautigam gewoon een van de beste
Nederlandse fortepianisten is.
Er zijn nog ruimschoots kaarten beschikbaar voor dit concert. Om te bestellen: zie
het eind van deze Nieuwsbrief.
De bewering in de eerste zin van dit stukje moeten we wat nuanceren: het seizoen is
nog niet helemaal ten einde na 21 april: op 24 april is ons jaarlijkse familieconcert op
Leusderend en op 19 mei sluiten we pas echt af met het verplaatste januariconcert
met Dmitri Ferschtman en Mila Baslawskaja.
Familieconcert zondag 24 april: BE MOZART
Op 3 november 2019 speelde Ton Meyer en zijn musici in de gebouwen van
Leusderend de mooie voorstelling ‘Be Bach’ voor een enthousiast kinderpubliek.
Nu zet hij in een nieuw programma van hetzelfde hoge niveau die andere iconische
grootheid Mozart in het zonnetje en laat kinderen (vanaf 6 jaar) kennismaken met
zijn prachtige muziek. Op 24 april, 14.00 uur kunt u dit programma met uw
(klein)kinderen meemaken. Voor het bestellen van kaarten: zie het eind van deze
Nieuwsbrief.

Meesters van Morgen: feed back

“Wat een prachtige avond was dit”, hoorden wij een van de bezoekers zeggen aan
het eind van het combinatieconcert voor jonge musici dat wij vorige week voor het
eerst organiseerden onder de titel Meesters van Morgen. En dat was het! Twee
solisten en een kwartet zorgden met elkaar voor een zeer afwisselende avond.
Graag willen wij ook van andere bezoekers weten of dit experiment in de smaak viel.
Daarom vragen wij u, als u aanwezig was bij dit concert, op de volgende vragen te
reageren. Deze vragen vindt u ook in de aanbiedingsmail van deze Nieuwsbrief. Als
u in de taakbalk van deze mail op ‘beantwoorden’ klikt, kunt u bij elke vraag uw
mening te typen. Tenslotte: ‘verzenden’ en wij ontvangen uw reactie.
1. Wat vond u van dit concert met drie verschillende solisten / ensembles
speciaal bedoeld voor jonge musici aan het begin van hun carrière?
Uw reactie:……………………………………………………………….
2. Vindt u dat wij een Meesters-van-Morgenconcert weer in ons volgende
seizoensprogramma moeten opnemen?
Uw reactie:……………………………………………………………….
3. Een van de doelstellingen van dit experiment is om musici die in de smaak
vallen voor een avondvullend programma terug te laten komen bij
Valleiconcerten. Welke van de drie onderdelen van vorige week, pianist,
harpiste, strijkkwartet, zou u in een avondvullend programma terug willen
zien?
Uw reactie:………………………………………………………………
4. Heeft u nog andere suggesties voor een volgend Meesters-vanMorgenconcert, zowel wat betreft de opzet ervan als mogelijke musici?
Uw reactie:………………………………………………………………
Bij voorbaat dank voor uw reacties (ook als u niet alle vier de vragen wilt
beantwoorden is uw reactie welkom).

Volgend seizoen
Wij herhalen in deze Nieuwsbrief de informatie over het programma van seizoen
2022 – 2023.
Het ziet er als volgt uit:
13 oktober 2022

Camerata RCO

Mozartprogramma

17 november 2022

Goldmund (strijk)kwartet

muziek van Webern,
Haydn en Mendelssohn

8 december 2022

Wishful Singing, a capella
zang
Lenneke Ruiten en Thom
Jansen (zang, piano)

advents- en kerstmuziek

februari 2023(exacte
datum volgt nog)

Meesters van Morgen:
MAAT saxofoonkwartet
(overige invulling volgt
nog)

programma nog niet
vastgesteld

16 maart 2023

Daniël van der Hoeven
(piano)

muziek van Schumann en
Bach

20 april 2023

Forellenkwintet

muziek van Schubert en
Vaughan Williams

23 april

Familieconcert: Frank
Groothof

“Douwe, de duivel en z’n
ouwe moer”. Een sprookje
van Groothof met
fluitmuziek van o.a.
Poulenc, Debussy en
Prokovjev

12 januari 2023

programma nog niet
vastgesteld

De seizoensbrochure met alle informatie over het seizoen 2022 – 2023 kunt u in
ontvangst nemen tijdens ons laatste concert van dit seizoen op 19 mei.
Kaartverkoop nieuwe seizoen
Ten eerste: voor het nieuwe seizoen kunt u, naast losse kaarten, weer
abonnementen kopen.
Vanaf 20 mei kunt u kaarten bestellen voor het nieuwe seizoen. U als
belangstellende van Valleiconcerten kunt dat tot 1 juni exclusief doen. De informatie
over het nieuwe seizoen wordt vanaf die datum breed verspreid en de verkoop van
plaatsbewijzen wordt dan algemeen opengesteld.
Kaarten voor de komende concerten
Kijk op de website, onder de knop ‘verkoop’ hoe het bestellen in z’n werk gaat.
Geef alstublieft aan:
- voor welk concert en
- hoeveel kaarten u wilt hebben.

Dat doet u door op uw overschrijving de maand (of de maanden) te vermelden:
apr en/of mei met achter elke maand het aantal kaarten.
Bij kaarten voor het Familieconcert schrijft u duidelijk ‘Familieconcert’ op de
overschrijving en geeft u aan voor hoeveel kinderen en voor hoeveel volwassenen u
kaarten bestelt.
Ook is het van belang dat u op uw overschrijving uw adres vermeldt zodat wij u de
kaarten kunnen toesturen.

Met vriendelijke groet
Het bestuur

