Nieuwsbrief concerten najaar 2014
Stichting QEM organiseert de 2e helft van 2014 samen met een aantal partners, een zestal
concerten in de Verbeelding in Zeewolde. Drie concerten in samenwerking met Muziek in
Huis die gratis aangeboden kunnen worden en drie concerten met een entreeprijs. Graag
willen wij een korte toelichting geven over de verschillen tussen de toegangsprijzen. De
concerten van Muziek in Huis zijn gesubsidieerd, de overige niet. Sterker nog, door de
bezuinigingen op kunst en cultuur spelen ensembles ver onder de oorspronkelijke
uitkoopsom en moeten zij meer concerten spelen om aan een normaal inkomen te komen.
Graag spannen wij ons in om enkele ensembles, waarmee wij een bijzondere band hebben,
een speelmogelijkheid te bieden.
Datum
zondag 31 aug

Aanvang
15.00 u

Ensemble
Rodion Trio

Prijs
gratis

zondag 14 sept

15.00 u

Dave Mac Donald en zijn ensemble

€15,-

zaterdag 25 okt

20.00 u

Shtetl Band Amsterdam

€15,-

zondag 26 okt

15.00 u

duo Imre Rolleman en Jeroen Liedorp

gratis

zondag 9 nov

15.00 u

Utrecht String Quartet en acteur Porgy Franssen

€15,-

zondag 7 dec

15.00 u

duo Christian van Es & Gerard van der Zijden

gratis

Zondag 14 september 15.00 u Dave Mac Donald en zijn ensemble van 10 musici
Het project “Silence of the unspoken Word” is een initiatief van componist Dave MacDonald
in nauwe samenwerking met de IKO Foundation. Door componist Dave MacDonald en
arrangeur Robin van Geerke zijn gedichten van drie roemrijke Surinaamse dichters verwerkt
tot prachtige muziekcomposities en deze zijn vertolkt door een unieke en zeer diverse groep
artiesten. Een cross-over van muziek, gesproken teksten en projecties.
Het is de tweede keer dat Dave MacDonald in de Verbeelding komt. In 2011 gaf hij een zeer
succesvol concert in de serie Wereldvrienden.

Informatie over het project: www.unspokenwordcrossover.nl

Dit jaar viert de Kunstenaarsvereniging Flevoland (KVF) haar 25 jarig jubileum. Het concert
van Dave Mac Donald is onderdeel van de feestelijke activiteiten rond het jubileum. Meer
informatie over het jubileum volgt binnenkort.
Zaterdag 25 oktober 20.00 u Shtetl Band Amsterdam
Voor de derde keer komt Shtetl Band Amsterdam (SBA) voor een concert naar de
Verbeelding. Vanwege de bijzonder goede ervaring met Zeewolde wil SBA heel graag een
nieuw programma komen uitvoeren. In het najaar van 2014 gaat Shtetl Band Amsterdam
namelijk opnames maken voor de nieuwe CD. De opnames zullen live gemaakt worden, met
publiek erbij!
Shtetl Band Amsterdam is een Nederlandse klezmer-band die Village Klezmer speelt. Met
een mix van heel oude en heel nieuwe klezmer-muziek is de groep een van de meest
gedreven klezmer-bands westelijk van de Wolga. Dat hebben de bezoekers van de eerdere
concerten ook enorm gewaardeerd!
De samenwerking met meesterklarinettist Christian Dawid is zo goed bevallen dat hij ook
aan de nieuwe CD gaat meewerken, als klarinettist én als zanger.
De CD zal zeer afwisselende muziek bevatten, met oeroude melodieën die als nieuw klinken
en composities van Gregor Schaefer die gloednieuw zijn en toch vertrouwd klinken. Christian
Dawid draagt enkele composities bij die zorgen voor een wat modernere klank.

http://www.joodsemuziek.nl/index.html
Zondag 9 november 15.00 u Utrecht String Quartet en acteur Porgy Franssen
Ook voor de derde keer in de Verbeelding na twee succesvolle optredens, het USQ, nu
samen met de geweldige acteur Porgy Franssen met een Verdi-opera als bijzonder
muziektheater. Van de meesterlijke opera’s van Giuseppe Verdi zijn honderden bewerkingen
gemaakt. Een van de meest enthousiaste pleitbezorgers van Verdi’s muziek was zijn vriend
Emanuel Muzio, die van de kaskraker ‘Luisa Miller’ een prachtig arrangement voor
strijkkwartet maakte. Het Utrecht String Quartet speelt hieruit een uitgebreide suite, die het
verloop van de opera nauwgezet volgt. Auteur Bas van Putten schreef een nieuwe tekst,

acteur Porgy Franssen kruipt in de huid van de operagigant en verweeft het libretto van
‘Luisa Miller’ met Verdi’s eigen dramatische levensloop.

http://utrechtstringquartet.com/
http://www.porgyfranssen.nl/
In samenwerking met de stichting Muziek in Huis, Stichting De Verbeelding en
Wolderwelzijn organiseren wij op 31 augustus, 26 oktober en 7 december gratis
toegankelijke concerten.
Zondag 31 augustus 15.00 u Rodion Trio (klarinet, saxofoon, piano)
Zondag 26 oktober 15.00 u duo Imre Rolleman (fluit), Jeroen Liedorp (piano)
Zondag 7 december 15.00 u duo Christian van Es & Gerard van der Zijden (bariton, piano)
Stichting Muziek in Huis brengt de kwaliteit van het concertgebouw naar liefhebbers die niet
langer mobiel zijn. Muziek in Huis viert in 2014 haar 15-jarig jubileum en organiseert ruim
700 kamerconcerten per jaar in verpleeg- en verzorgingstehuizen door heel Nederland. En
per 2014 ook op een aantal andere locaties, zoals in De Verbeelding in Zeewolde. Daartoe
werkt de Muziek in Huis samen met lokale (ouderen) organisaties.
(De concerten worden mede mogelijk gemaakt door het Gieskes-Strijbis Fonds, Fonds
Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, Grovestins Stichting en particuliere donateurs).
Voor programmagegevens: www.stichtingmuziekinhuis.nl

Voor informatie en reserveren:
E: reserveren@robvdbroek.nl
T: 06-10251235 (Rob van den Broek)
W: www.stichting-qem.nl

Wij hopen u dit najaar te mogen begroeten bij onze concerten!
namens stichting QEM
Rob van den Broek en Marleen Wessels

