Van
Concert in Cothen
krijgt u het program !
20 februari 2011

13 maart 2011

19 december 2010 16 januari 2011

3 oktober 2010 7 november 2010

Seizoen 2010 - 2011

Cothen, augustus 2010
Muziekvriend(in),
Een concert in een omgeving waarin u zich thuis voelt, kwaliteit van de
bovenste plank, u krijgt het program!
En wat voor programma. Zes concerten met van alles wat uit alle tijden:
Romantiek in vijfvoud. Ja, we hopen op veel Schubert.
Handel en zijn Londense vrienden. En natuurlijk wat extra’s op de luit.
Eindelijk weer eens een kerstprogramma. Christmas Carols van Britten.
En natuurlijk ook hier wat extra’s op de harp.
Wereldmuziek op een instrument uit het Midden-Oosten, met
invloeden uit heel de wereld.
Prachtige strijkkwartetten, we verraden nog niet welke.
Het Duo fluit en harp hebben als + dit keer gekozen voor de cello.
Met vriendelijke groeten en tot ziens in Cothen,
Ab, Jaco en Joost

3 oktober 2010
Vocaal mannenkwintet ‘La Notte’
Romantiek door vijf heren met de complimenten van Schubert.
7 november 2010
Duo Rossignol (blokfluit en luit)
‘Londen Love’, meesters in de schaduw van Handel.
19 december 2010

Multiple Voice o.l.v. Paul de Kok,
m.m.v. Godelieve Schrama, harp
Christmas Carols en passend repertoire voor eind december.

16 januari 2011
Duo Haytam Safia (U’d en tabla)
Klassiek Arabisch geschoolde musici met invloeden uit de hele
wereld.
20 februari 2011
Weidler Strijkkwartet
Het strijkkwartet met bijzondere instrumenten speelt bijzonder mooie
kwartetten.
13 maart 2011
Duo + (harp, fluit + cello)
Barok en impressionisme, solo’s en ensemble, ‘t maakt ons nieuwsgierig.
De concerten worden gegeven op zondagmiddag
in de PKN kerk op de Brink in Cothen.
Aanvang 13.00 uur; kerk open vanaf 12.30 uur
Entree: 6 euro (65+ en 12- 1 euro korting), inclusief koffie of thee.

Concert in Cothen wort mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Wijk bij Duurstede
Hentenaar Multimedia Print & Press
Kunst/Werk, Utrecht
Rabobank Kromme Rijnstreek
Bakker en Koopmans, assurantiën
Rozenbotteltuin ‘De Put’
Ab Bosman
Jaco Rus
Joost Zwaan

Zeisterweg 18 3984 NL Odijk
Trechtweg 7 3945 PL Cothen
Ambachtspad 8 3945 BG Cothen

Meer informatie: zie www.concertincothen.nl
Of stuur een mail naar info@concertincothen.nl

tel. 030-2889831
tel. 0343-561867
tel. 0343-561600

