Aan de belangstellenden voor Veur Klassiek oktober 2019
Het seizoen van Veur Klassiek is geopend!
Donderdag 3 oktober opende wethouder Astrid van Eekelen het nieuwe seizoen van Veur Klassiek.
Het eerste concert werd gegeven in het Veur Theater. Het Volkmanntrio speelde Ravel en
Beethoven.
Coraline Groen (viool), Jobine Siekman (cello) en Valentina Toth (piano) speelden virtuoos,
geconcentreerd en liefdevol het pianotrio van Beethoven en van Ravel. In het compacte, kleine
theater kan je als bezoeker de concentratie en het liefdevolle van de musici bijna aanraken. De
luisteraars in de volle zaal van het Veur Theater lieten hun waardering merken door een groot
applaus.

Het tweede concert vindt plaats op donderdag 14 november om 20.00 uur. Deze keer in de
Dorpskerk.
Dan zullen optreden het Aleida Ensemble ( Maria Valdmaa sopraan, Elena Vyaznikova fluit, Anna
Smith viola, Victoria Davies harp). Een Nederlands kwartet van internationale musici, vernoemd naar
twee opvallende vrouwelijke schilders uit de Gouden Eeuw.

Poëzie op muziek,
passend in de sfeer van de Dorpskerk
Een proeverij uit het repertoire van het Aleida Ensemble bestaande uit oorspronkelijk geschreven
composities voor de combinatie van sopraan, fluit, harp en altviool. De instrumenten tezamen met
zang zorgen voor een unieke muzikale klankkleur, in combinatie met Franse en Engelse literaire
teksten in de composities.
Programma:
-

Romantische en impressionistische muziek uit de Franse salon van Reinaldo Hahn (18741947) en Louis Vierne (1870-1937)
Maurice Ravel (1875-1934), arr. Skaila Kanga (1946): Sonatine
Darius Milhaud (1892-1974): Adieu gebaseerd op het gedicht “Een seizoen in de hel” van
Arthur Rimbaud (1854-1891)
John Tavener (1944-2013): To a child dancing in the wind en andere gedichten van de Ierse
dichter/schrijver W.B. Yeats (1865-1939)

We hopen u op donderdag 14 november om 20.00 uur in de Dorpskerk te kunnen begroeten.
Kaartjes ad €18,50 (Ooievaarspas € 9,25) zijn verkrijgbaar via www.veurklassiek.nl en via
www.veurtheater.nl
Aan de zaal zijn alleen kaartjes verkrijgbaar tegen contante betaling.

Website
Informatie over Veur Klassiek: de concerten, de musici, het programma, het bestuur en de
kaartverkoop is te vinden op onze website www.veurklassiek.nl
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