
6 september 2019            “Het lied gaat door”
                            
 Lenny Kuhr                                               
          zang en gitaar                                                                                                                                           
Reinier Voet
                        gitaar 
Mischa Kool
                 basgitaar

                          

“De mens en de zanger vergaan maar zoals de geest 
van de mens eeuwig is, is het lied dat ook. Het is nl. 
de ziel van de mens en zonder ziel is er geen leven 
en dus ook geen muziek.”  
Mooi liedjesprogramma!                                                         
__________________________________________
27 september         Solisten van Amsterdam Sinfonietta

   

Candida Thompson en Jacobien Rozemond - viool 
Pauline Sachse en Georgy Kovalev - altviool 
Sébastien van Kuijk en Örs Köszeghy - cello                                      

Héél bijzonder om deze musici hier in Den Dolder te 
kunnen horen optreden!

Sweelinck - Chromatische Fantasie 
Brahms  Strijksextet opus 16 

Sweelinck - Mein junges Leben hat ein End
Dvořák - Strijksextet opus 48

11 oktober 2019                    West Coast Big Band

                              

                        
 o.l.v. Nils van Haften

Deze band is een kweekvijver van jong talent.  
Een aantal van de bandleden heeft een reputatie  
opgebouwd als uitstekend jazzsolist.  
Deze avond zullen zij individueel “gefeatured”  
worden in unieke arrangementen voor bigband en 
solist.                        
__________________________________________ 
15 november 2019                Erard Ensemble
                              

                           
            

Edward Janning - piano   
Tim Brackman - viool 

Jan Bastiaan Neven - cello

“Klassiek romantisch/Romantisch klassiek“
Joseph Haydn - Pianotrio in E

Beethoven - Derde Sonate voor cello en piano in A
Mendelssohn -  Tweede Pianotrio in c 

Dit ensemble neemt de eigen Erard piano mee!

13 december 2019                               Kerstconcert!!!

             

Het Sokrateskoor o.l.v. Sven Boogert brengt in de 
sfeervol versierde kerkzaal een programma met o.a. 
koren uit het Weihnachtsoratorium. Daarnaast krijgt 
ook “gewone” Kerstliederen te horen die iedereen 
kan en mag meezingen.  
Anita van Soest (trompet) en een pianist verzorgen 
de instrumentale begeleiding. 

Komt allen tesamen!!!!
Voor dit speciale Kerstconcert is de kaartprijs €  10,00.             
__________________________________________
24 januari 2020                       Utrecht String Quartet 

                        

                        
                        Eeva Koskinen - viool 
                     Katherine Routley - viool 
                    Mikhail Zemtsov - altviool 
                      Sebastian Koloski - cello

“Beethoven & Beyond”
Beethoven - Strijkkwartet opus 18 nr. 3

Szymanowski - Strijkkwartet opus 37 nr. 1 opus 37
Beethoven - Strijkkwartet opus 59 nr. 2 

 Onhollandse namen maar hélemaal Utrechts!


