VOOR

muzikaal behang
moet u niet
bij ons zijn!

Muziekvriend(in),
Voor muzikaal behang moet u niet bij ons zijn!
Zes concerten vol avontuur en muzikaliteit spatten van
de muur af!
Muziek van alle tijden en in allerlei combinaties.
U hoort het zangvogeltje en de wind in de bomen.
U hoort muzikale passie op viool en accordeon.
U hoort ongekende klanken in muziek van toen en nu.
U hoort de wonderlijke koorklank van de renaissance.
U hoort de virtuositeit van drie blazers.
U hoort de emotie en volle klank van vier bij elkaar
behorende strijkinstrumenten.
We hebben de entreeprijs voor iedereen op 8 euro
vastgesteld. Het culturele, politieke en financiële klimaat
in Nederland dwingt ons daartoe.
Maar het gratis programma ligt voor u klaar.
En de koffie, thee of vruchtensap blijft (ook al gratis)
geserveerd worden, met een koekje en door een goed
horecateam.
Tot ziens in Cothen,
Ab Bosman
Jaco Rus
Joost Zwaan

Programma Seizoen 201 3-201 4
8 september 201 3 Ensemble Rossignol

“Il canto dell’ Uccello”, blokfluit en luit.

1 3 oktober 201 3

De Thuiskomst

Passie voor muziek brengt viool en accordeon bij elkaar.

24 november 201 3 Trio To be Sung

Oude traditionele melodieën en hedendaagse muziek
voor sopraan, basklarinet en cello.

1 9 januari 201 4

Vocaal ensemble Argenteau

1 6 februari 201 4

Trio Aan de gracht

23 maart 201 4

Weidler strijkkwartet

Tenorliederen uit de Renaissance uit Franco-Vlaamse
en Duitstalige gebieden.
Bach, Mozart, Beethoven en Piazzolla op fluit, klarinet
en hobo.
Sjostakowitsj en Purcell.

Plaats: Cothen - PKN Kerk, Brink 9, 3645 BE Cothen
Entree: € 8,- incl. een kopje koffie of thee in de pauze
Aanvang: 1 3.00 uur; Kerk open om 1 2.30 uur
Reserveren is niet mogelijk.
Email: info@concertincothen.nl
Website: www.concertincothen.nl

Concert in Cothen wordt mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Wijk bij Duurstede,
Drukkerij den Hoed Quality Printing,
Kunst/Werk, Utrecht,
Rozenbotteltuin ‘De Put’,
Vrienden van ‘Concert in Cothen’ die anoniem wensen te blijven.
Ab Bosman Zeisterweg 1 8 3984 NL Odijk tel. 030-2889831
Jaco Rus Trechtweg 7 3945 PL Cothen tel. 0343-561 867
Joost Zwaan Ambachtspad 8 3945 BG Cothen tel. 0343-561 600
E-mail: info@concertincothen.nl.
Website: www.concertincothen.nl
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