Alstublieft: uw
troefkaart voor
komend seizoen!
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Concert in Cothen
uw muzikale
troef!

Cothen, augustus 2011
Muziekvriend(in),
Alstublieft: uw troefkaart voor het komend seizoen.
Verras een vriend(in) die nog nooit bij een Concert in
Cothen is geweest. Bij inlevering van de ‘troefkaart’ heeft u
voor hem/haar gratis toegang bij een concert.
Het rietquintet ‘Pentatiek’ komt naar Cothen met speciaal
voor hen gecomponeerde muziek in het kader van de viering
van 100 jaar GeNeCo (Genootschap Nederlandse
Componisten).
‘Opus’ zal een klarinetkwintet laten horen, maar de strijkers
spelen ook in verschillende combinaties.
Serenatella brengt zonneschijn uit Italië met liefdesliedjes.
De oude bekenden zijn dit seizoen het geweldige ‘Valkhof
strijkkwartet’, het’ Hillen Consort’ met alle liefde voor de
Barok en het onovertroffen ensemble voor Vlaamse
polyfonie ‘Kamerijk’.
Tot slot: Eindelijk hebben we de moed gehad de entreeprijs
met één euro te verhogen. Gelukkig blijven mailing, brief,
programma en koffie/thee in de pauze gratis!
Tot ziens in Cothen Ab, Jaco en Joost.

11 september 2011
Pentatiek
Een rietquintet waarvoor muziek wordt gecomponeerd!
Let op! aanvang 13.30 uur, kerk open 13.00 uur.
23 oktober 2011
Opus Ensemble
Klarinet en vier strijkers in diverse combinaties
20 november 2011
Serenatella
Italiaanse liefdesliedjes waar je warm van wordt
15 januari 2012
Valkhof strijkkwartet
Voor de tweede maal horen we dit geweldige kwartet
12 februari 2012
Hillen Consort
Barok, gezongen en gespeeld
11 maart 2012
Kamerijk
Vlaamse polyfonie zoals het vroeger was
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. (behalve het
concert op 11 september)
Entree 7 euro (65+ en 12-: 6 euro), inclusief koffie of thee.

Concert in Cothen wordt mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Wijk bij Duurstede
Hentenaar Multimedia Print & Press
Kunst/Werk Lijsten (zie bijgevoegde bon)
Rabobank Kromme Rijnstreek
Bakker en Koopmans, assurantiën
Rozenbotteltuin ‘De Put’
Vrienden, die anoniem willen blijven
Ab Bosman, Zeisterweg 18, 3984 NL Odijk. tel. 030-2889831
Jaco Rus, Trechtweg 7, 3945 PL Cothen. Tel. 0343-561867
Joost Zwaan, Ambachtspad 8, 3945 BG Cothen. Tel. 0343-561600
Meer informatie: zie www.concertincothen.nl
Of stuur een mail naar: info@concertincothen.nl

