Assen, april 2022

Bestel nú uw abonnement!
Beste liefhebber van klassieke muziek,
De beperkende maatregelen wegens de coronapandemie liggen alweer enige tijd achter ons. Dat stemt, na
twee teleurstellend verlopen seizoenen, hoopvol voor het komende jaar! Stichting Muziekkamer Assen presenteert dan ook met groot genoegen haar 34ste seizoenprogramma. Zoals u van ons gewend bent, heeft het bestuur weer een gevarieerd programma samengesteld met verrassende optredens door topmusici uit binnen- en
buitenland.
We gaan ervan uit dat u, net zozeer als wij, uitkijkt naar deze live kamerconcerten en hopen dat u (en met u
vele anderen) uw abonnement bestelt. Om het voor u aantrekkelijk te maken hebben we de entreeprijzen ditmaal niet verhoogd. Nieuwe abonnementhouders zijn uiteraard van harte welkom. Laat u verrassen; wij kunnen niet zonder u, kunt u zonder de concerten? Bovendien, met een abonnement bent u heel voordelig uit én
bent u verzekerd van uw plaats!

Programma in vogelvlucht
Het spits wordt afgebeten door het superieure Quartetto di Cremona, dat u met romantische strijkkwartetten
van Puccini, Verdi en Schönberg zal verrassen. Een ander hoogtepunt vormt het optreden van Combattimento,
dat met de Armeense stervioliste Choucane Siranossian een programma brengt dat gewijd is aan vrouwelijke(!)
barokcomponisten. Het gerenommeerde duo Muuse-Van Weers brengt het zeer indringende programma
‘Verschwiegene Lieder’; daarin klinken liederen van Joodse componisten die door toedoen van de nazi’s lange
tijd als “Entartete Musik” buiten beeld zijn gebleven. Twee alleskunners - violiste Merel Vercammen en celliste
Maya Friedman - treden tweemaal op; de eerste keer in een klassieke ambiance, de tweede keer in een lossere
setting, speciaal bedoeld om jongere generaties aan te trekken.
U hoort verder een brede waaier aan geliefd repertoire. Een greep: klarinettrio’s (Brahms, Zemlinsky, Zuidam),
pianotrio’s (Clarke, Sjostakovitsj), Spaans repertoire door het opwindende Dianto Reed Quintet, de ontroerende laatste pianosonate van Schubert door Camiel Boomsma en nog meer…
Het complete programma vindt u in de bijgevoegde documentatie en op onze website.

Abonnementen bestellen
•
•

•
•
•
•
•

De abonnementsprijs voor de 10 Muziekkamerconcerten bedraagt €165,-.
N.B.: U heeft met een abonnement een voordeel van ruim 25% ten opzichte van losse kaartprijs, ofwel u bezoekt twee kamerconcerten én de jongerenvoorstelling gratis!
U kunt uw abonnement uitbreiden met een of twee - door DNK georganiseerde – voorstellingen (zie verder
in deze documentatie). U bestelt deze door het daarvoor verschuldigde bedrag op te tellen bij de €165,-.
Dit houdt in dat u per persoon €165,--, €183,50, €188,50 of €207,-- overmaakt. Aan het bedrag kunnen wij
zien wat uw bedoeling is.
U bestelt uw abonnement(en) door het bedrag over te maken op rekening
NL05ABNA0572014708 t.n.v. Stichting Muziekkamer Assen.
Als u tot de terugkerende bezoekers behoort en wij al over uw adresgegevens beschikken, is overmaken
van het geldbedrag voldoende.
Nieuwe abonnee? Gebruik dan het opmerkingenveld van de overschrijving voor uw adresgegevens en, zo
nodig, de tenaamstelling van uw abonnement(en).
Wij sturen u geen ontvangstbevestiging; uw overschrijving is voor u uw betaalbewijs.
De abonnementen worden in september, ruimschoots op tijd voor het eerste concert, aan u toegezonden.

Praktisch
•
•

Bij uw toegangsbewijs is een consumptie (koffie, thee, frisdrank) inbegrepen.
Mocht Corona opnieuw de kop opsteken, dan zijn uiteraard de RIVM-regels van toepassing en ademen we
mee, wanneer deze eventueel verruimd of beperkt worden.
• Ook de uitwerking van dergelijke regels door Podium Zuidhaege is dan weer van kracht.
• (We gaan er niet van uit, maar…) Mocht het coronaregime toch weer strenger worden, dan behouden we
ons het recht voor, over te schakelen op een ‘twee ingekorte optredens scenario’, om zo veel mogelijk publiek toch in de gelegenheid te stellen de voorstelling bij te wonen.
• Als we op enig moment het aantal zitplaatsen zo sterk moeten verminderen dat we bezoekers moeten teleurstellen, dan geldt het principe: ‘wie het eerst komt het eerst maalt’. Kortom, hoe eerder u uw abonnement bestelt, hoe grotere zekerheid voor u op entree.
• En voor alle duidelijkheid: als een concert geannuleerd wordt of u het niet mág bijwonen wegens zaalrestricties, dan heeft u recht op teruggave van uw entreegeld.
We moeten enkele voorbehouden maken - u zult dat begrijpen - maar we gaan ervan uit, dat we komend seizoen weer als vanouds kunnen genieten van mooie concerten, in een aangename ambiance!
Als u verdere vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op via ons e-mailadres
info@muziekkamer.nl of een van onze telefoonnummers, 0592-399011 of 0592-317595.
We zien uit naar uw reactie en ontvangen u graag bij de concerten!
Met muzikale groet,

Het bestuur

Programmaoverzicht 2022 - 2023:
9 oktober
6 november
27 november
11 december
15 januari
29 januari
10 februari
26 februari
26 maart
23 april

Quartetto di Cremona: strijkkwartetten van Puccini, Verdi, Schönberg (nr.1)
Winnaars Grachtenfestival Concours: a) Kāna Percussion Trio – b) ESCA Flute Quartet
Camiel Boomsma/piano: Haydn (Sonate in g, Variaties in f); Schubert (Sonate D960)
Merel Vercammen/viool – Maya Fridman/cello: Ravel, Xenakis, Vasks, Shalygin
Robbert Muuse/bariton – Micha van Weers/piano: ‘Verschwiegene Lieder’
Combattimento (barokensemble), Choucane Siranossian/viool: ‘Sirènes’
Vercammen/viool – Maya Fridman/cello – Sietse van Berkel/BMX: ‘Silent City’
Gauguin Ensemble (klarinet/cello/piano): klarinettrio’s van Brahms, Zemlinsky, Zuidam
Van Loenen/viool, Blijdorp/cello, Borsboom/piano: pianotrio’s van Clarke, Sjostakovitsj (nr.2)
Dianto Reed Quintet: Spaans programma: Identidades / Contrasts

(Voor alle duidelijkheid: op 18 september treedt Ekaterina Levental op met de voorstelling La Voix Humaine.
Dit is het uitgestelde optreden van 16 januari en valt daarom binnen het oude abonnement 2021-2022 en niet
onder het nieuwe. Losse kaarten zijn te koop via de website van DNK.)
___________________________________________________________________________________________
Prijsinformatie:
Abonnement 2022-2023:
€ 165,-- (10 Muziekkamerconcerten; incl. koffie/thee/frisdrank in de pauze)
Extra Abonnement 2022-2023: € 183,50, € 188,50 resp. € 207, afhankelijk van uw keuze
Losse kaarten Muziekkamer:
€ 24,-- (‘Silent City’: € 10,--)
Jongeren t/m 18 jaar GRATIS
Stichting Muziekkamer Assen
Secretariaat: Prinses Beatrixhof 4, 9401 XX Assen

e-mail: info@muziekkamer.nl
internet: muziekkamer.nl

