kamermuziek
seizoen 2022 - 2023

De concerten voor het seizoen 2022 - 2023
1 Hannes Minnaar

23 oktober 2022

2 Autunno & Dana Zemtsov

13 november 2022

3 Noëlle Drost & Jorian van Nee

15 januari 2023

4 Animato kwartet

26 februari 2023

5 Orlando blaaskwintet

12 maart 2023

6 Benjamin Kruithof & Nikola Meeuwsen

16 april 2023

De werkgroep Kamermuziek van de Culturele Stichting Gemeente
Brummen bestaat uit:
Diederik Kuenen

programmeur 0313-438098

Bruno van der Werff

voorzitter, pr

Geertje van Zanten

penningmeester

Leonore Sonn

secretaris: 0575-545616 of
kamermuziek@brummencultuur.nl

De concerten zĳn in de Pancratiuskerk
Kerkstraat 17
6971 AE Brummen
Aanvang om 15:30 uur
Voor alle concerten kunt u vanaf 15 juli 2022 een abonnement of losse
toegangskaarten kopen via de website: www.brummencultuur.nl
(tot 24 uur voor aanvang van het concert) Op de homepage vindt u
linksonder de knop:
Als u hulp nodig heeft bĳ het bestellen kunt u contact opnemen met
Geertje van Zanten 0575-845379 of via
toegangskaartenkamermuziek@brummencultuur.nl
Toegangskaarten kunnen, als deze nog beschikbaar zĳn, een half uur voor
het concert aan de kassa in de kerk gekocht worden.
Toegangsprĳzen
Concert 2, 3, 4 en 6
Concert 1 en 5
Abonnement (concert 1 t/m 6)

Brummen
Pancratiuskerk

€20,00
€22,50
€105,00

Als u tĳdens de korte pauze iets wilt drinken, neemt u dan zelf een flesje
water mee.
Kinderen t/m 16 jaar hebben gratis toegang, vooraf aanmelden bĳ de
secretaris. Opgave en/of wĳzigingen van adressen voor de mailing:
e-mail: kamermuziek@brummencultuur.nl

Pancratiuskerk in Brummen

De hier opgenomen programma-informatie is onder voorbehoud van
wĳziging door de uitvoerende musici.
Wĳ danken de volgende personen en instellingen voor hun bĳdrage
aan de totstandkoming van deze concertserie:
Culturele Stichting Gemeente Brummen
Drukkerĳ Willems, Eerbeek

23 oktober 2022

12 maart 2023

15 januari 2023

Hannes Minnaar
Hannes Minaar - piano
Eigenlĳk hoeven we hem niet aan u voor te
stellen.
Hĳ trad eerder bĳ ons op en nu als
wereldberoemd pianist komt hĳ opnieuw
naar ons podium. Absoluut een concert om
naar uit te zien.
Hannes Minnaar zal voor ons Sjostakovitsj
en Chopin spelen.

Noëlle Drost - sopraan
Jorian van Nee - piano

Orlando blaaskwintet

Als jong talent in de Masterclass van Elly Ameling
bĳ podium Witteman. Als Euridice in de opera van
Gluck, Orfeo ed Euridice in de hangar op vliegveld
Twente, juni 2022. Noëlle Drost wordt opgemerkt
en het gaat snel. Bĳ ons kunt u haar heldere
sopraan horen tĳdens een concert met haar
leeftĳdsgenoot Jorian van Nee aan de piano.
(Schumann, Poulenc, Grieg…)

Het Orlando blaaskwintet bestaat uit Fluitiste Marieke Schneemann,
hoboïste Pauline Oostenrĳk, klarinettist Lars Wouters van den Oudenweĳer,
hoornist Ron Schaaper en fagottist Bram van Sambeek: vĳf Nederlandse
topblazers die elk een indrukwekkende carrière hebben opgebouwd. In 2017
waren ze in een fantastisch concert voor het laatst in onze serie te horen.
Ze spelen werk van Tsechische componisten J.B. Foerster, P. Haas en
A. Dvorak.

26 februari 2023

13 november 2022

Benjamin Kruithof - cello
Nikola Meeuwsen - piano

Animato kwartet
Autunno & Dana Zemtsov
Dit strĳkorkest is een graag geziene gast in Brummen en het
werd tĳd dat we ze opnieuw kunnen horen. De bekende
altvioliste Dana Zemtsov zal als solist met ze optreden in een
concert van de Oekrainse componist Michael Kugel. Ze spelen
verder werken van componisten uit Turkĳe en Hongarĳe (Bela
Bartók). Muziek uit de westers symfonische traditie beïnvloed
door de volksmuziek. Het geheel staat onder directie van Arjan
Tien.

16 april 2023

Het Animato kwartet, ontstaan in 2013, wordt
alom gezien als een van de meest
veelbelovende jonge strĳkkwartetten in
Nederland. Programma’s die het kwartet
speelt bevatten zowel de meer klassieke
alsook eigentĳdse werken, soms speciaal voor
het ensemble gecomponeerd. Zĳ spelen onder
het motto Reis door de tĳd werken van Haydn,
Janacek en Schumann.

Benjamin, stammend uit een muzikaal gezin, begon zĳn
opleiding in Luxemburg, vervolgde die aan het
Conservatorium van Keulen en de Kunstuniversiteit van
Berlĳn. Hĳ won prĳzen bĳ concoursen in Luxemburg,
Berlĳn, Parĳs. In november 2021 toerde hĳ met de
Rococo variaties van Tchaikovski als solist bĳ het Phion
in Gelderland en Overĳssel. In 2020 won hĳ de eerste
prĳs en de Publieksprĳs van de Cello- Biënnale in
Amsterdam.
Nikola gaf in juni 2022 bĳ ons in Brummen een
pianorecital en we wĳ zĳn erg enthousiast dat hĳ
terugkomt. Ze spelen werken van Beethoven, Schubert,
Prokofiev en Glazoenov.

