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zaterdag 5 oktober 2019   20:15 uur   € 24,00

Bestelkaart
Ondergetekende bestelt hierbij de volgende abonnementen: 

Abonnement 6 concerten à €  110,00 =
Keuzeabonnement 3 concerten à €    60,00  =

Om inzicht te krijgen in het aantal te reserveren 
plaatsen vragen wij u hieronder uw keuze aan te 
kruisen: 

 
 Turcaria 
       Dialoghi amorosi
 Kerst onder Noorderlicht
 Johannes-Passion
 Ludwig van Beethoven
 Symfonisch souvenir

Mocht u op de gekozen datum verhinderd zijn dan 
kunt u uiteraard een ander concert bezoeken.

Student/CJP-abonnement hele serie à € 30,00 =

Donatie Concertserie  =
  

Totaal te betalen         €

Naam

Adres  

Postcode   Plaats

Telefoon 

E-mail

De bestelkaart in een gesloten, gefrankeerde envelop sturen naar:
Concertserie Beek
Pr. Willem Alexanderstraat 8
6576 BM Ooij
Na ontvangst van het abonnementsgeld op rekeningnummer 
NL93 INGB 0005678278 t.n.v. Concertserie Beek 
wordt de bestelling aan u toegestuurd.

Programma-info: 
www.concertseriebeek.nl

Concertserie Beek 
zaterdag 21 december 2019   20:15 uur   € 24,00

Holland Baroque
Marianne Beate Kielland - mezzosopraan

Johannes-Passion
Johann Sebastian Bach

Les Esprits Animaux - Baroque Band
Patrícia Vintém – klavecimbel | Javier Lupiáñez – viool 
Tomoe Badiarova – viool |  David Alonso – altviool
Roberto Alonso – cello |  Elodie Virot – traverso

zondag 22 maart 2020  15:00 uur   € 24,00 

Apollo Ensemble
Renate Arends & Elvire Beekhuizen – sopraan | Franske van der 
Wiel & Nicola Wemyss – alt | Falco van Loon & Pablo Gregorian – 
tenor | Michiel Meijer & Robert Brouwer – bas

Scherzi Musicali
Nicolas Achten – bariton & theorbe | Wei-Lian Huang – sopraan 
François Dambois – theorbe & gitaar | Justin Glaie – aartsluit & 
gitaar | Lies Wyers – lirone & gamba | Beniamino Paganini - spinet

zaterdag 2 november 2019  20:15 uur   € 24,00

Dialoghi amorosi
Giovanni Felice Sances

Kerst onder Noorderlicht
Bach, Händel, Scandinavische traditionals

Turcaria 
Campra, Rameau, Corrette, Fux, Blainville e.a.

Datum   Handtekening

Beleef dit meesterwerk zoals het in Bachs eigen kerk heeft 
geklonken: in een intieme bezetting. Acht zangers vertolken 
zowel de koor- als de solopartijen, het orkest wordt gevormd 
door vijftien musici. Deze aanpak leidt tot een ongekende 
wereld van nuances waarbij alle melodieën, fraseringen, 
versieringen en wringende harmonieën opeens kristalhelder 
overkomen. Korter, maar ook intenser, vol vaart, dynamiek 
en drama, zo wordt de Johannes-Passion in vergelijking met 
de Matthäus door velen ervaren. 
Het Apollo Ensemble, internationaal geroemd om zijn fraaie 
ensembleklank en intens samenspel, blijft met zijn visie op  
Bachs imposante lijdensmuziek dicht bij het origineel.

Waarom heeft Sances niet, zoals Claudio Monteverdi, zijn 
17de-eeuwse wereldroem teruggekregen in ónze tijd? 
Toen hij benoemd werd aan het Weense Hof - een functie 
waar zijn collega zeker jaloers op zal zijn geweest - was 
hij leidend musicus in Italië en meester in álle takken van 
muziek. Misschien komt het door zijn introvertere stijl, 
te karakteriseren als dolce e soave. Zeer geschikt voor 
bijvoorbeeld de sensuele Dialoghi amorosi. 
Scherzi Musicali is zo’n beetje vergroeid geraakt met deze 
innige, maar o zo meeslepende stijl. Drijvende kracht daarbij 
is de buitengewone veelzijdigheid van zanger én multi-
instrumentalist Nicolas Achten. 

In dit heerlijke kerstprogramma straalt de ster van de 
Noorse mezzosopraan Marianne Beate Kielland. Zij maakt 
wereldwijd diepe indruk met haar prachtige, warme stem   
en pure interpretaties. 
Holland Baroque doet precies dát waarvoor het op handen 
wordt gedragen: het laat horen dat oude tradities nieuwe 
verhalen kunnen voortbrengen. Ingetogen of uitbundig 
geven de musici nieuwe glans aan de allermooiste bekende 
en onbekende pareltjes. Kersttraditionals uit het hoge 
Noorden naast werken van Bach en Händel: is er een mooiere 
aanloop naar Kerst? 
God jul og godt nyttår!

Het bezoek van de Ottomaanse delegatie aan Frankrijk in 
1669 was het begin van de fascinatie voor het Oosten in 
Europa. Ottomaanse, Perzische en Arabische thema's raak-
ten wijdverspreid in literatuur, podium- en schilderkunst. 
Turcaria is een wervelende en boeiende ontdekkingsreis 
naar het Oosten, gezien door de ogen en oren van 17de- en 
18de-eeuwse Europese componisten. 
Vitaliteit, virtuositeit en verbeelding zijn kwaliteiten die het 
beste passen bij Les Esprits Animaux. Het ensemble won bij 
het Van Wassenaerconcours 2016 de eerste prijs van de vak-
jury, de persjuryprijs, de jongerenjuryprijs en een tournee in 
het Seizoen Oude Muziek. Als dát nog geen aanbeveling is...



Abonnementen
• Gebruik de kaart in deze br0chure of
• Bestel op www.concertseriebeek.nl en betaal met iDEAL
• Vanaf 1 juni bij Primera De Postkoets, Waterstraat 64, Beek
    Boekhandel Roelants, Van Broeckhuijsenstraat 34, Nijmegen

Losse t0egangskaarten
• Bestel op www.concertseriebeek.nl en betaal met iDEAL 
• Vanaf 2 weken voor elk concert  bij de voorverkoopadressen
• Studenten/CJP t/m 27 jaar € 10,00, uitsluitend bij de kassa
• Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang

Arrangement
Maak uw concertavond compleet!
• Keuzemenu (3-gangen) bij restaurant ´t Spijker
• Entree concert en programmaboekje

Programma-info: 
www.concertseriebeek.nl

Concertserie
Beek 

Seizoen 2019 - 2020
Sint-Bartholomaeuskerk
Beek bij Nijmegen

Informatie 

Met dank aan

Concertlocatie
De kerk is gelegen in het centrum van Beek op de Kerkberg,
bereikbaar met lijn 80 Millingen a/d Rijn.

46  jaar toonaangevend

Bloemisterij Semperflorens
Adverteerders en
donateurs

Bij Concertserie Beek 
komt muziek tot leven!

Trio Goya
Kati Debretzeni – viool | Sebastian Comberti – cello
Maggie Cole – fortepiano

Ludwig van Beethoven
De vroege klaviertrio's

zaterdag 25 april 2020   20:15 uur   € 24,00

Beethovens eerste serieuze pogen op zijn Weense pad 
als componist waren de drie klaviertrio's opus 1. Elk van 
de drie trio’s laat zien hoe Beethoven al op zijn twintigste 
de klassieke taal meester was: ze zijn raak getroffen, vol 
kleur en fleur, briljant en flonkerend. Het is muziek die 
direct aanspreekt en ook na herhaald beluisteren haar 
aantrekkingskracht behoudt. 
Trio Goya bestaat uit drie Britse topmusici die zich, naast 
hun drukke internationale solocarrière, met groot succes 
aan het ensemblespel wijden. Bij hun eerdere optreden in 
Concertserie Beek, nu al weer drie jaar geleden, speelden zij 
de sterren van de plaatselijke hemel. More, please!

Info@concertseriebeek.nl
024 663 17 01
NL93 INGB 0005 6782 78

Wie een concert bezoekt  in de Sint-Bartholomaeuskerk met 
haar on-Nederlands aandoende ambiance wordt  moeiteloos 
meegevoerd naar een bijzondere luisterervaring. Het neo-
barokke interieur draagt hier onmiskenbaar aan bij.  

Concertserie Beek is er trots op dat ze muziekliefhebbers
en musici al zo lang  bij elkaar kan brengen op deze unieke
plek in hartje Beek. Ook trots zijn we op onze programmering: 
muziek van de vroege 17de tot de vroege 20ste eeuw, bekend 
en onbekend, in grote en kleine bezetting! 

Van harte welkom bij een nieuw, luisterrijk seizoen!

Symfonisch souvenir
Respighi, Vivaldi, Tsjaikovski

Strijkers van Het Gelders Orkest & Orkest van het Oosten
Carla Leurs – viool & muzikale leiding

zaterdag 16 mei 2020   20:15 uur   € 24,00

Een verrukkelijke herinnering zal de luisteraar wel bijblijven 
aan de uitvoering van Tsjaikovski's Souvenir de Florence, een 
werk van symfonische allure in omvang en zeggingskracht. 
De gulle warme strijkersklank vult de prachtakoestiek van 
de Beekse kerk als een warm bad. Maar eerst kunt u zich 
onderdompelen in de klankenrijkdom van de romantische 
orkestsuite Antiche danze ed arie van Respighi. Vivaldi’s 
vioolconcert Il Grosso Mogul, waar niemand minder dan 
Bach van onder de indruk was, (hij bewerkte het voor orgel) 
wordt onder de snaren van de strijkers eveneens een lust 
voor het oor. 
Het 46ste seizoen kan zich geen mooiere afsluiting wensen!

Scherzi Musicali

Extra informatie
Wilt u twee weken voor elk concert onze Nieuwsbrief met 
extra informatie ontvangen?
Stuur dan een e-mail naar info@concertseriebeek.nl


