Aan de belangstellenden voor Veur Klassiek.

Onderstaand vindt u meer informatie over het tweede concert van dit muziek seizoen op

Donderdag 22 oktober om 20.30 uur
Dorpskerk Leidschendam
The Hague String Trio
75 jaar Vrijheid – After the Darkness

Op donderdag 22 oktober 2020 vanaf 20.30 uur treedt het The Hague String Trio op in de Dorpskerk
bij de sluis in Leidschendam met het programma ‘After the Darkness’..…. Na donkere tijden.
Programma
Wij staan met dit concert stil bij 75 jaar vrijheid. Vanwege de herdenking van de Tweede
Wereldoorlog en de Holocaust, 75 jaar geleden, bestaat het programma onder meer uit twee werken
gecomponeerd voor strijktrio door de joodse componisten Gideon Klein en Dick Kattenburg. De
levens van de componisten zijn verwoest door de Tweede Wereldoorlog door vervolging, moord of
verbanning.
Gideon Klein was een zeer talentvolle pianist en componist. In 1941 werd hij gevangengezet in
Theresiënstadt. Hij stierf in januari 1945 in Fürstengrube, een buitenkamp van Auschwitz.
Dick Kattenburg, overleden in 1944, is een Nederlandse componist. Zijn strijktrio heeft lang
opgeborgen gelegen in het archief. De bladmuziek is officieel uitgegeven als onderdeel van het
project “After The Darkness”.
Het jaar 2020 is ook het jaar waarin herdacht wordt dat Ludwig van Beethoven 250 jaar geleden
werd geboren. Beethoven is wellicht niet zo beroemd geworden door zijn strijktrio’s, maar ze zijn
daarom niet minder uitdagend om te spelen. Zijn Serenade in D opus 8 staat op het programma.
Musici
The Hague String Trio werd in 2006 opgericht door Justyna Briefjes, Julia Dinerstein en Miriam Kirby.
Na jaren van studie en werk in vele landen, waaronder Rusland, Mexico, Noorwegen, Engeland,
Duitsland en Nederland, hebben ze zich alle drie in Den Haag gevestigd. Zij kwamen bij elkaar om hun
liefde voor kamermuziek te delen en hebben zich in de vele jaren tot een hecht ensemble gevormd.
Het trio verkent graag het uitgebreide strijktriorepertoire, van de geliefde meesterwerken tot de
minder bekende composities die volgens hen de moeite waard zijn om gehoord te worden.
Justyna en Miriam zijn beiden lid van het Residentie Orkest in Den Haag en Julia is een
vooraanstaand altviooldocente aan verschillende conservatoria in Nederland.

Het adres van de Dorpskerk bij de sluis is Damhouderstraat 2 in Leidschendam. Aanvang 20.30 uur,
deuren open 20.00 uur, einde concert 21.30 uur. Er is geen pauze. U kunt een kop koffie of thee mee
naar binnen nemen.
De toegangsprijs bedraagt € 17,50. Vanwege de corona regels zijn in de kerk een gelimiteerd aantal
toegangskaarten beschikbaar. De kaarten zijn uitsluitend te koop via www.veurklassiek.nl
Verder worden natuurlijk de corona richtlijnen gevolgd zoals bij klachten thuisblijven, handen
wassen/desinfecteren en het bewaren van 1 ½ meter afstand.
Wij adviseren u dringend bij binnenkomst en weggaan een mondkapje te dragen. Als u zit mag het
mondkapje af.
Graag ontvangen wij u in de Dorpskerk.
Met vriendelijke groet
Stichting Veur Klassiek
Elly Kloosterman
Els Janse
www.veurklassiek.nl
==================================================================================
Verder willen we u als liefhebber van klassieke kamermuziek attenderen op de serie lunchconcerten
op donderdagmiddag in het theater Ludens in Voorburg. Om te beginnen op donderdag 8 oktober
het Amstel Quartet. Meer informatie www.theaterludens.nl
Tevens willen we onder uw aandacht brengen dat er op 1 november in de Dorpskerk in het kader
van de Concertserie Musique Mosaïques een concert ENTARTETE SEELEN gegeven wordt
georganiseerd door Nova Sonantia. Meer informatie www.novasonantia.nl

