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Het 40e seizoen
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Concerten in ‘De Schakel’ aanvang 14.00 uur
Pius XII straat 85, 6602 BE Wijchen

Zeer deskundig notariskantoor gelegen in het centrum van Malden.
Voor Persoonlijke dienstverlening tegen scherpe tarieven.

PERSONEN- EN FAMILIERECHT
ONDERNEMINGSRECHT
ONROEREND ZAKENRECHT
OVERIGE DIENSTEN

Vraag vrijblijvend een persoonlijke offerte aan.
Rijksweg 66 Postbus 95 6580AB Malden
T +31 24 3666010

F +31 24 3587632

E info@eldiknotaris.nl

Kasteellaan 23-25, Wijchen 024-6490100
St. Annastraat 18, Nijmegen 024-3607055

www.driessenmakelaardij.nl

CONCERTSERIE 2019 – 2020
22-09-2019 Delta Piano Trio (piano, viool en cello)
27-10-2019 Het Nijmeegs Kamerkoor
24-11-2019 Bonporti Ensemble
& zangeres Marjon Strijk
12-01-2020 Dubbel Zes & Eenvoortwaalf
16-02-2020 Arcato Ensemble (jeugd strijkorkest)
8-03-2020 Ivo Boytchev (pianorecital)
29-03-2020 Vocaal Ensemble Omnitet
19-04-2020 Trio C tot de derde (klezmer & gipsy )

Let op de publicaties in de dag- en weekbladen en
kijk op de website: www.muziekkring-wijchen.nl
VOOR ABONNEMENTEN ENZ. ZIE VERDER IN DIT BOEKJE

40-jarig jubileum in 2019-2020
In de veertig jaren na de oprichting van de Muziekkring in
1980 is onze samenleving grondig veranderd. Trouw aan
het verenigingsleven, de inzet van vrijwilligers en vaste
patronen bij het invullen van de vrije tijd zijn ingewisseld
tegen keuzevrijheden van het individu om zich al dan niet
te binden aan bepaalde activiteiten. De Muziekkring zal in
de komende jaren een antwoord moeten hebben op deze
omslag in denken en handelen van onze toehoorders.
Wij gaan deze uitdaging aan en zullen in de voor ons
liggende jaren met nieuwe plannen hierop inspelen, zonder
de verworvenheden verloren te laten gaan. Wij, het bestuur
en alle vrijwilligers, gaan met nog meer enthousiasme met
u een nieuwe koers uitzetten naar ons volgende jubileum.
Rob Hermsen,
Voorzitter

Zomertaling 131-14 6601 DW

Wijchen - Malden - Dukenburg
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Marktpromenade 28, 6602HR, Wijchen, Tel. 024 641 9368

22 september 2019
Delta Piano Trio (piano, viool en cello)

Het Delta Piano Trio werd in 2013 in Salzburg opgericht door
drie jonge musici: violist Gerard Spronk, celliste Irene Enzlin
en pianiste Vera Kooper. Door veel collega’s beschouwd als
een veelbelovend ensemble, maakte het trio naam met haar
compromisloze muzikaliteit, energie en de bereidheid dieper
de muziek in te duiken dan vanzelfsprekend is.
Het trio studeerde onder meer bij Wolfgang Redik (Wiener
Klaviertrio), Rainer Schmidt (Hagen Quartet), het Wanderer
Trio en Anton Kernjak en werkt regelmatig samen met de
Russische componiste Lera Auerbach.
Gerard Hans Spronk, de Nederlandse violist, heeft een
internationale muziekcarrière, met optredens in de grote
concertzalen van Nederland en in vele steden in Europa,
Azië en Amerika. Gerard begon zijn vioolstudie bij Coosje
Wijzenbeek en sloot zijn Bachelor of Music in 2013 af bij
violiste Vera Beths aan het Amsterdams conservatorium.
Irene Enzlin werd op vijftien-jarige leeftijd toegelaten tot de
legendarische “Yehudi Menuhin School” in Engeland. In 2011
verhuisde Irene naar Salzburg, om aan de “Universität
Mozarteum” Clemens Hagen (Hagen Quartet) te studeren.
een studie die ze in de zomer van 2015 met onderscheiding
afsloot. Nederlandse pianiste Vera Kooper wordt beschreven
als een sensitief en expressief musicus. Vera studeerde aan
het “Koninklijk Conservatiorium” in Den Haag bij Kamilla
Bystrova en David Kuyken, de Universität Mozarteum in
Salzburg (Oostenrijk) bij George Kern en aan de Accademia
Santa Cecillia in Bergamo (Italië)
www.deltapianotrio.com

27 oktober 2019
Het Nijmeegs Kamerkoor met ‘Songs of Sorrow’
Het Kamerkoor werd op initiatief van enkele enthousiaste
muziekliefhebbers opgericht in februari 1977. Wat begon als
een klein vocaal ensemble is uitgegroeid tot een kamerkoor
dat in Nijmegen en omstreken grote bekendheid geniet.
Het koor zingt muziek 'door de eeuwen heen', van Palestrina
en ouder tot Poulenc en moderner en van Bach tot Britten.
Voor verdere informatie zie: www.hetnijmeegskamerkoor.nl
Aansluitend bij Allerheiligen/ Allerzielen in de jaarkalender
verzorgt Het Nijmeegs Kamerkoor onder leiding van Paulien
Roos-Bik op zondag 27 oktober een concert, onder de titel
‘Songs of Sorrow’, met Engelse koormuziek in het teken van
herdenken. Centraal in het programma staat het aangrijpende
requiem van Herbert Howells, dat hij schreef naar aanleiding
van de tragische dood van zijn zoontje Michael in 1936 en pas
in 1981 vrijgaf voor uitvoering. Daaromheen hoort u muziek
van o.a. Purcell, Elgar en Rutter.
Het koor wordt begeleid door Frank van Merwijk op orgel en
Pip van Steen op fluit. Frank en Pip verzorgen eveneens
instrumentale intermezzo’s tussen de koormuziek.
Naast Het Nijmeegs Kamerkoor, dirigeert Paulien Canticum
Gorssel, het Nijmeegs koor Flos Campi en Capella Walburga
van de Walburgiskerk te Zutphen. Met dit laatste koor maakte
zij opnames voor de NCRV radio.

www.het nijmeegskamerkoor.nl

24 november 2019
Bonporti Ensemble met zangeres Marjon Strijk
Zo’n klare heldere Nederlandse dag waarin opeens alles
goed lijkt te zijn. Eindelijk een heldere schoongewassen
lucht, met zon en een zwoele wind die de bloemen doet
opengaan en de merels laat zingen. Zo’n dag wordt in dit
programma geschilderd met prachtige muziek, door een
heldere sopraan en met transparante barokklanken van
eeuwenoude componisten en historische instrumenten.
Wij zochten voor u de mooiste liederen en muziek uit om
het gevoel van zo’n klare dag over te brengen en vast te
houden. Liederen in het Italiaans, Engels, Duits en
Nederlands.

Het Bonporti ensemble is een creatieve en bevlogen groep
beroepsmusici uit Amsterdam en omstreken. Opgericht om
de tamelijk onbekende muziek van de Italiaanse barokcomponist Francesco Bonporti (1672 –1749) uit te voeren.
Het ensemble speelt op "oude instrumenten", zoals ze
waren in de 18e eeuw, met darmsnaren en speciale
strijkstokken. Het zijn de barokviool, de barokcello en de
bijzondere barokluit: arciliuto of theorbe
De sopraan Marjon Strijk ontdekte haar liefde voor het
zingen al op zeer jeugdige leeftijd. Zij studeerde solozang
bij Jeanne Companjen welke studie zij voortzette bij Bas
Ramselaar en Elena Vink. Ook volgde zij masterclasses bij
o.a. Ulrich Eisenlohr (met pianist Jeroen Snijder) en bij
Michael Chance. Als soliste wordt zij veelvuldig gevraagd
haar medewerking te verlenen aan verschillende
koorconcerten in den lande. Haar repertoire omvat vele
stijlperioden: van Schütz, Buxtehude, Charpentier naar
Bach, Händel, Rameau via Haydn en Mozart naar
Schubert, Mendelssohn en Brahms.

Voor Є 65,- heeft u een abonnement voor 8 concerten.
Door het bedrag over te maken op het rekeningnummer:
NL97 RABO 0118 3509 19 t.n.v. de Stichting Muziekkring
Wijchen. Het abonnement ligt dan voor u klaar bij uw
eerste concertbezoek. Het is niet persoonsgebonden.
Wel moet men altijd het abonnement tonen.
Jongeren tot 18 jaar hebben gratis toegang.
Tickets á € 10,- contant zijn verkrijgbaar aan de kassa.
Ook Kadobonnen à € 11,- contant tijdens de concerten.
Bel 0486 436466 of mail: naar info@muziekkring-wijchen.nl
Reserveren is niet mogelijk.
Overmaken van vrienden kan op bovenstaande rekeningnr.

12 januari 2020
Dubbel Zes & Eenvoortwaalf
Ensemble Dubbel Zes uit ’s-Hertogenbosch bestaat al sinds
1964. De bezetting met uitsluitend mannen is in de wereld van
de a capella ensembles een zeldzaam verschijnsel. Tijdens
concoursen en festivals waaraan Dubbel Zes regelmatig
deelneemt, blijkt het verschil in timbre, repertoirekeuze en
presentatie. Zij houden van een breed repertoire. Van
klassieke a capella stukken uit bijvoorbeeld de vroege
middeleeuwen tot actuele popsongs en alles wat ertussen zit.

Eenvoortwaalf zingt twee projecten per jaar onder
wisselende dirigenten. Twaalf geoefende zangers studeren in
korte tijd zelfstandig de muziek in. Op uitnodiging verzorgt
steeds een andere dirigent de muzikale afwerking. Dit concept
zorgt sinds 2010 voor interessante en spannende concerten
waarbij de musici onbekend repertoire zeker niet schuwen.

16 februari 2020
Arcato Ensemble (jeugd strijkorkest)
Het Arcato Ensemble is een jeugdorkest voor muzikaal
begaafde strijkers uit Zutphen en wijde omgeving. Het
ensemble is in 1999 opgericht door vioolpedagoge en artistiek
leider Petra Westra. Sinds 2002 dirigeert Herman Draaisma
een deel van het programma. Het ensemble biedt de leden
zowel muzikale als technische uitdaging. De violisten spelen
afwisselend eerste en tweede vioolpartijen. Ook de rol van
concertmeester wordt wisselend vervuld. Daarnaast is het
voor violisten mogelijk binnen het ensemble altviool te leren
spelen. Er is geen leeftijdsgrens, wel een minimum niveau.
Hierdoor kan maximale kwaliteit van samenspel en
speelplezier worden bereikt. Bij de repertoirekeuze wordt
rekening gehouden met de kwaliteiten en ontwikkeling van de
individuele spelers. De keuze valt bij voorkeur op authentieke,
niet vereenvoudigde composities. Naast de bekende
composities willen we het ensemble en het publiek ook kennis
laten maken met het minder “geijkte” repertoire. Deze keuze
zorgt ervoor dat de leden zich breed kunnen ontplooien en
een eigen muzikale smaak kunnen ontwikkelen.
Herman Draaisma (1959) studeerde af aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag bij Pierre Woudenberg.
Daarnaast rondde hij een studie basklarinet af bij Tom
Sieuwerts. Daarna volgde hij eveneens aan het Koninklijk
Conservatorium Den Haag, een studie orkestdirectie.
Petra Westra (1973) is voor haar diploma Docerend Musicus
en Uitvoerend Musicus cum laude geslaagd en heeft een
florerende lespraktijk in Zutphen (Leesten-Oost).

8 maart 2020
Ivo Boytchev (pianorecital)
De in Enschede woonachtige concertpianist Ivo Boytchev
wordt heden ten dagen beschouwd als een van de meest
vooraanstaande talenten van Bulgarije.

Geboren in 1970 begon hij zijn muzikale studie op 5-jarige
leeftijd aan de Muziekschool te Varna bij Rumena Penkova.
In1989 werd hij toegelaten tot het Staatsconservatorium te
Sofia waar hij studeerde bij Marina Kapatsinskaja en daar zijn
diploma behaalde met “hoge onderscheiding”. In 1995 vertrok
Ivo naar Nederland waar hij in Enschede studeerde aan het
Conservatorium bij Christo Iliev en vervolgens bij Alan Weiss
aan het Conservatorium te Utrecht waar hij in 2000 zijn
diploma behaalde “met onderscheiding”.
Na aanbeveling van de wereldberoemde concertpianiste
Marta Argerich, werd hij uitgenodigd te studeren aan de
vermaarde Internationale Piano Stichting “Theo Lieven” bij het
Comomeer in Noord- Italië. Als een van de slechts 8
veelbelovende jonge pianisten van over de hele wereld, werd
hij in staat gesteld privé masterclasses te volgen van zeer
hoogstaande pedagogen zoals: Leon Fleisher, Dmitri
Bashkirov, Fou Ts’ong, William Grant Nabore, Charles Rosen,
Andreas Staier en Claude Franc. De resultaten van die studie
werden duidelijk in de vele recitals die hij sindsdien heeft
gegeven in Nederland, België, Duitsland en Bulgarije.
Ivo studeerde koordirectie bij Kees Stolwijk in Enschede.

Chinees Indisch Restaurant

Touwslagersbaan 28, 6602AL Wijchen, T. 024 641 3470
Maandag t/m woensdag 15:30 tot 21:30 uur
Donderdag t/m Zondag en feestdagen van 12:00 tot 22:00 uur

Specialist
voor al uw kleding,
bruidskleding, gordijnen,
dekbedden, vloerkleden,
en ook voor leer / suède.

29 maart 2020
Vocaal Ensemble Omnitet

Omnitet is een veelzijdig, semiprofessioneel vocaal ensemble
dat muziek zingt uit alle stijlperiodes van de klassieke muziek,
van werken van Vivaldi en Bach, opera's van Mozart tot het
romantische lied en muziek uit de 20e eeuw. Het ensemble
bestaat uit vijf zangers en een pianist. Theaterdocent en
trainingsacteur Niels van Laar werkt regelmatig mee aan onze
concerten, als presentator en regisseur.
Chris Hilkens, sopraan
Carissa Lynn Gerving, sopraan
Ellen Goossens, mezzosopraan
Jurgen de Jong, tenor
Roel Schutgens, bariton
Frank Leurs, piano
Niels van Laar, presentatie
Zes musici, ieder met een eigen muzikale achtergrond en
ervaringen, allen met een passie voor de muziek en uiterst
gedreven om hun publiek het beste te geven. Omnitet geeft
jaarlijks vele concerten voor uiteenlopende gelegenheden.
Sinds de oprichting in 2002 was Omnitet tientallen keren te
horen bij huisconcerten, tentoonstellingen en andere
festiviteiten en in concertseries, altijd met gevarieerde en
aansprekende programma's.

19 april 2020
Trio C tot de derde (klezmer & zigeunermuziek)

De drie musici, Caspar Terra (klarinet), Carel den Hertog
(viool) en Coos Lettink (accordeon) vormen samen Trio C tot
de derde. Ze laten zich inspireren door klezmer, balkan- en
zigeunermuziek.
Door hun ontembare drang tot improviseren geven ze
traditionele melodieën vaak bijzondere en onverwachte
wendingen en creëren ze een uniek geluid. Al improviserend
spelen ze niet alleen met elkaar, maar ook naar elkaar, door
op speelse wijze elkaar muzikaal uit te dagen en te verleiden
tot virtuositeit en lyrisch spel. Hun muziek geeft uitdrukking
aan zowel euforische vrolijkheid als intens verdriet, en leent
zich zodoende voor dansen, maar ook voor dromen. Spelen
doen ze overigens overal; verjaardagsfeesten en bruiloften,
herdenkingsbijeenkomsten en begrafenissen, theaters,
kerken, festivals, in rokerige cafés en straten over de hele
wereld.

Trio C tot de derde
wordt geïnspireerd door o.a.:
Fanfare Ciocarlia the legends of gypsy brass,
Taraf de Haïdouks, Hossein Alizadeh,
Think of One, Martin Lubenov,
Anouar Brahem, DAAU Romano Drom en
Trio Dor Vasarat Mitsoura
www.trioctotdederde.nl/nl

Juwelier
Jewels & Trends
Touwslagersbaan 14A
6602 AK Wijchen
Tel. 024 641 3954
www:jewelsandtrends.nl

Deskundige dienstverlening met persoonlijk karakter
Bedrijvencentrum De Kraanvogel
Zomertaling 131-1, 6601DW Wijchen
Lay-out: Heinie Friebel

