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Kloosterconcert
Wat:

Concert in samenwerking met Podium Oudewater

Wie:

The Intercontinental Ensemble

Wanneer:

zondag 1 maart 2015

Waar:

St. Gabriëlkerk van het Passionistenklooster te Haastrecht,
Provincialeweg Oost 62



Kloosterconcert



Literaire avond



Agenda 2015

Aanvang:

15:00 uur (zaal open 14.30 uur)

Toegang:

Donateurs €12,50 Niet-donateurs €15,00 Jongeren tot 18 jr. €6,00
CJP €7,50

Voor deze gelegenheid hebben de twee culturele organisaties uit Oudewater
en Haastrecht The Intercontinental Ensemble uitgenodigd. Dit ensemble, dat
drie jaar geleden is opgericht, bestaat uit negen musici van verschillende
nationaliteiten. Japan, Nederland, Engeland, Zweden, America, Spanje en
Mexico zijn de landen van herkomst van de leden van het ensemble en dit
staat garant voor een rijke en warme klank in hun muziek. De uit Oudewater
afkomstige contrabassist Bas Vliegenthart Jr. is één van de grondleggers en
tevens lid van het ensemble. De leden hebben elkaar op het conservatorium
Amsterdam leren kennen, waar zij of zijn afgestudeerd of nog steeds studeren.
Het ensemble bestaat uit vijf strijkers en vier blazers en iedere individuele
musicus heeft onder
leiding van de grootste
dirigenten, in evenzo
bijzondere orkesten

De Haastrechtse Kring
www.haastrechtsekring.nl

gespeeld. Tijdens het
Kloosterconcert speelt
het ensemble onder
andere nonetten van
Louise Farrenc en Nino
Rota, maar ook werken
van Maurice Ravel.
Na het concert is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een
drankje in d’ Oude Refter.
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Literaire Avond

Wat:

Literaire Avond

Wie:

Conny Braam

Wanneer:

donderdag 12 maart 2015

Waar:

Cultureel Centrum Concordia, Haastrecht

Aanvang:

20:15 uur (zaal open 19.45 uur)

Toegang:

Donateurs €12,50; Niet-donateurs €15,00;
Jongeren tot 18 jr. €6,00; CJP €7,50

In overleg met diverse leesclubs uit de regio heeft De Haastrechtse Kring Conny Braam uitgenodigd
voor de Literaire Avond tijdens de Nationale Boekenweek.
Conny Braam (1948, Arnhem) is medeoprichter van de Anti-Apartheidsbeweging Nederland en
debuteerde als schrijver in 1992 met Operatie Vula over haar betrokkenheid bij het Zuidafrikaans
verzet. Haar historische roman De Handelsreiziger van de Nederlandsche Cocaïne Fabriek (2009) gaat
over cocaïne en oorlog, liefde en wraak, en speelt zich af in en na de Eerste Wereldoorlog. Maar zij zal
tijdens de literaire avond ook over haar nieuwste boek Het beest van Kruger vertellen, een thriller die
zich afspeelt in het Krugerpark.
Tijdens de Literaire Avond kunnen boeken van Conny Braam gekocht worden bij boekhandel Verkaaik
uit Gouda die een tafel met boeken zal klaarzetten. De avond is ook interessant voor scholieren uit het
voortgezet onderwijs!
Zie voor meer informatie over de schrijfster: www.connybraam.nl

Voor uw agenda:

Kaartverkoop voor alle activiteiten:

“De Boer Op” op 6 juni,

reserveren@haastrechtsekring.nl

Kunst –Verkoop-Expositie op 11 en 12 september

Judith Verkaik, Hoofdstraat 130, Haastrecht

Architectuurroute op 10 oktober

Van der Voet, Kleine Haven 1, Haastrecht

Graag tot ziens bij (een van) deze evenementen!
Het bestuur van De Haastrechtse Kring

