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Terugblik Nieuwjaarsconcert 16 januari 2016
Ook dit jaar werd ons Nieuwjaarsconcert weer georganiseerd in de
Hervormde Kerk in Haastrecht en ook dit keer traden weer laureaten
op van het Prinses Christinafonds. Ieder jaar is het weer geweldig om
zeer getalenteerde jonge musici te mogen ontvangen voor onze
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nieuwjaarsbijeenkomst. Ondanks hun jonge leeftijden hebben zij hun
muzikale sporen in binnen- en buitenland reeds verdiend.
De slechts 14-jarige Salomé Bonnema (viool) beet de spits af met
een stuk van Ravel. Zij werd daarbij begeleid door Natasja Douma
(coachpianist Koninklijk Conservatorium Den Haag). Daarna speelde
de 19-jarige Maxime Snaterse (piano) een prachtig stuk van Brahms.
Vervolgens Deborah Witteveen (altsaxofoon, 19 jaar). Zij speelde
voor de meeste aanwezigen een misschien relatief onbekend (maar
niet minder mooi) stuk van Decruck.
Na de pauze genoten de aanwezigen nog van Bach (Fluitpartipa),
een Sonate voor solo viool van Ysaÿe en tot slot de altsaxofoon en
piano in een gezamenlijk stuk van Itturalde.
Het publiek reageerde zeer enthousiast . Na afloop hebben we samen het glas kunnen heffen op het nieuwe –culturele- jaar en was er
tijd om met de jonge musici van gedachten te wisselen.
Kortom: het nieuwjaarsconcert was weer een doorslaand succes en
alle aanwezigen hebben van het concert genoten.

Haastrechtse Kring
www.haastrechtsekring.nl
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Kloosterconcert
Wanneer:

6 maart 2016

Waar:

St. Gabrielkerk van het Passionistenklooster
Provinciale weg 62, Haastrecht

Aanvang:

15.00 uur

Toegang:

€ 15, -, jongeren tot 18 jaar € 6,-, CJP € 7,50.
€ 12,50 voor donateurs van de Haastrechtse Kring (NB: dit tarief
geldt alleen in de voorverkoop: NL14RABO0118564455 t.n.v. de
penningmeester Haastrechtse Kring. Vergeet niet uw naam te ver
melden!)

Kaartverkoop:

www.haastrechtsekring.nl of www.cultuur-oudewater.nl
Judith Verkaik, Hoogstraat 130, Haastrecht
Van der Voet, Kleine Haven 1, Haastrecht
The Readshop / Emté Oudewater

Samen met Podium Oudewater organiseert de
Haastrechtse Kring het inmiddels populaire
Kloosterconcert. Dit keer wordt het concert verzorgd door het Khatchatiruan Ensemble. Het ensemble bestaat in originele bezetting uit 5 jonge
musici die studeren of gestudeerd hebben aan
conservatoria in Amsterdam, Keulen en Düsseldorf. De musici zijn afkomstig uit Armenië, Taiwan, Spanje en Bulgarije. Anders dan de naam
van het Ensemble doet vermoeden, worden er
op 6 maart geen werken van Khatchaturian uitgevoerd maar klarinetconcerten van Mozart,
Schumann en Bruch.
Omdat twee van de musici ook in het Concertgebouworkest spelen en deze middag andere
verplichtingen hebben, zal voor het Kloosterconcert het ensemble gevormd worden door Alejandro Peiteado Brea op klarinet, Armen
Nazarian op altviool en Yukiko Hasegawa aan de vleugel
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Literaire avond met Rosita Steenbeek
Wanneer:

10 maart 2016

Waar:

Cultureel Centrum Concordia, Concordiaplein 1, Haastrecht

Aanvang:

20.15 uur

Toegang:

€ 15, -, € 12,50 voor donateurs van de Haastrechtse Kring,
Jongeren tot 18 jaar € 6,-, CJP € 7,50.

Kaartverkoop:

reserveren@haastrechtsekring.nl
Judith Verkaik, Hoogstraat 130, Haastrecht
Van der Voet, Kleine Haven 1, Haastrecht

Rosita Steenbeek (1959, Utrecht) geeft een lezing over haar boeken en vooral over haar
jongste roman Rose, een familie in oorlogstijd (2015). In Rose vertelt Steenbeek over het
bewogen leven van haar grootmoeder Rose en de lotgevallen van haar Joodse familie
wonend in Duitsland en uitgewaaierd over de hele wereld, voor en tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Rose sluit aan op het thema van de Boekenweek 2016: Duitsland.
Steenbeek studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde en vestigde zich in 1985 in Rome,
Italië. Zij ging daar op zoek naar toneel- en filmrollen en speelde onder meer in de film
Ginger e Fred van Fellini. Ook vertaalde zij werk van o.a. Alberto Moravia.
Als romanschrijver debuteerde Rosita Steenbeek met De Laatste Vrouw (1994). In de jaren erna verschenen diverse publicaties, waaronder de autobiografische roman Intensive care (2004), Siciliaans testament (2006, fictie) en Terug naar Rome (2008, non-fictie).
Boekhandel Verkaaik uit Gouda zet een tafel met boeken klaar. U kunt boeken kopen
en die door Rosita Steenbeek laten signeren.
De avond is ook interessant voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.
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Nieuwe website en Facebook
Wellicht heeft u het al gemerkt: per eind januari is onze geheel vernieuwde website live gegaan. Alle informatie over de Haastrechtse Kring, een agenda met nieuwe activiteiten, video’s van musici, een terugblik op wat wij hebben georganiseerd, maar ook informatie over
donateurschap en schenken zijn hier te vinden. Tevens kunt u gemakkelijker via de website
reserveringen maken voor de diverse activiteiten.
Daarnaast is ook onze Facebook-pagina vernieuwd, in dezelfde stijl als de website. Kortom,
wij hopen u hierdoor nóg beter te kunnen informeren omtrent het doen en laten van de
Haastrechtse Kring.
www.haastrechtsekring.nl
https://www.facebook.com/haastrechtsekring

Oproep
De Haastrechtse Kring is op zoek naar nieuwe bestuursleden en projectmedewerkers. Heeft u affiniteit met kunst en cultuur en wilt u meewerken
aan de organisatie van culturele activiteiten? Neem
dan contact op met Alice van Kluyve: 0182 503062

2016
23 april

Afrikaanse muzieken dans i.s.m. CC Concordia

20 mei

Bezoek aan de kunstcollectie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

2017

Diverse activiteiten ivm het vijftigjarig bestaan van de
Haastrechtse Kring bestaat 50 jaar!

