
14 september 2018                            Delta Piano Trio
 

                          Gerard Spronk - viool 
                            Irene Enzlin - cello 
            Vera Kooper - piano

Deze jonge musici leerden elkaar in 2013 kennen en 
stortten zich meteen op triomuziek. Sindsdien winnen 
ze allerlei prijzen en concerteren letterlijk over de 
hele wereld. Zij spelen bij ons een programma met 
Het “Geistertrio” van Beethoven, vijf Bagatellen van 
Mansurian en het pianotrio “Dumky” van Dvořak. 

__________________________________________
12 oktober 2018    Schilderijen van een tentoonstelling

   
                                      
z

16 november 2018                    lustrumconcert!!!!

                         Mara Mostert - viool 
                   Dmitri Ferschtman - cello 
                    Mila Baslavskaja - piano
Deze fantastische musici luisteren ons 1e lustrum op. 
Mara (13) won in april 2018 de 1e prijs in het Prinses 
Christina Concours. Sinds haar 11e speelt ze trio 
met haar grootouders, onze plaatsgenoten en zéér 
gerenommeerde musici. Omdat Mara nog volop in 
ontwikkeling is besluiten zij pas in de loop van het 
jaar wat er deze avond gespeeld wordt.
__________________________________________ 
18 januari 2019                   Ebonit Saxofoon Kwartet
                              “Salon Debussy”

                           
                   Vitaly Vatylya - sopraansax 

                         Dineke Nauta - altsax                           
                 Johannes Pfeuffer - tenorsax
             Paulina Marta Kulesza - baritonsax
Deze op hun instrumenten alleskunners spelen 
buitengewoon homogeen en spannend. Qua intensiteit 
kunnen ze (volgens Vrije Geluiden) goede strijk-
kwartetten naar de kroon steken.  
Bij ons brengen ze een programma met werken 
van Debussy en zijn tijdgenoten Janaček, Ravel en 
Pierné. 

15 februari 2019                         West Coast Big Band

             
De Westcoast Big Band o.l.v. Nils van Haften bestaat 
40 jaar en behaalde de laatste jaren internationale prijzen.  
Vibrafonist Frits Landesbergen zit 35 jaar in het vak 
en werkte o.a. jarenlang samen met Pim Jacobs. 

Samen brengen ze nu een programma  met de bij-
zondere muziek van de legendarische Amerikaanse 
bandleider en vibrafonist Terry Gibbs.                
__________________________________________
15 maart 2019                          Atrium String Quartet 

“Brahms vs Tsjaikovsky”

                        Sergej Malov - viool 
                        Anton Ilyunin - viool 
                     Dmitri Pitulko - altviool 
                      Anna Gorelova - cello
Ze worden aangemerkt als één van de meest inspirerende, 
dynamische en charismatische ensembles van onze 
tijd. Al begin deze eeuw wonnen ze prestigieuze 
prijzen op kwartetconcoursen. Ze treden vooral in 
Duitsland, Engeland, Rusland en Nederland op.          

Ze spelen bij ons hun programma 
“Brahms vs Tchaikovsky” met naast kwartetten van die 
componisten ook een werk van Shostakovich.



12 april 2019                                       Blue Lifeblood

  Heleen van den Homberg - zang en composi� es
                    Bert van den Brink - piano

De songs van Blue Lifeblood zijn Heleen’s eigen werk. 
Ze neemt de luisteraar mee over de hele wereld naar 
majestueuze watervallen, diepe meren of indruk-
wekkende waterlanden en weet deze ervaringen 
op bijzondere wijze te verbinden met de oorsprong  
van de blues die ook door haar eigen aderen stroomt.
Samen met de virtuoze pianist Bert van den Brink 
wordt dit programma een bijzondere ervaring.
__________________________________________

17 mei 2019                                          Anita & Friends

Anita (trompe�  st, bandleider, coach van jong 
talent en nog veel meer!) komt een spett erend 
concert verzorgen. Ze neemt mee: de Lichtruim Big 
Band met voormalige vluchtelingen als solisten, het 
Trio Bel AMI, het Rusalki-kwartet vanTati ana Lina 
(wereldmuziek) en wellicht ook nog een projectkoor. 
Anita kennende ontwikkelt zij ná het drukken van 
deze brochure weer nieuwe ideeën, maar de avond 
wordt hoe dan ook een belevenis!

_

Cultuurpodium Den Dolder
seizoen 2018 - 2019

Zie ook onze website: 
www.cultuurpodiumdendolder.nl  

Wilt u voor elke eerstkomende uitvoering een herinnering 
per mail? 
Meld u dan aan op info@cultuurpodiumdendolder.nl

Adres van de kerk: Dolderseweg 123 B, Den Dolder
                                     (hoek Pleineslaan)

Vrijdagavonden  zaal open 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

Leden van ASZ en PCOB krijgen op vertoon van hun 
ledenpas  € 2,50 korti ng.

Plaatsbewijzen bestellen:
Maak € 15,00 (€ 12,50 ingeval van korti ng) per kaart 
over op NL07 RABO 0146 0339 14  t.n.v. Cultuurpodium 
Den Dolder o.v.v. naam en datum van het concert of de 
voorstelling. 
De kaarten liggen die avond voor u klaar. 
Resterende kaarten zijn aan de kassa verkrijgbaar tegen 
contante betaling. Pinnen is niet mogelijk.

2018 - 2019
6e SEIZOEN VAN CULTUURPODIUM DEN DOLDER

maandelijks op een vrijdagavond een concert
in de Maria Chris� na Kerk

zaal open 19.30 uur
aanvang 20.00 uur

kaartprijs  € 15,00 
incl. 2 consump� es


