
28 februari 2020                                           “Oliveiras”

  
Magda Mendes - zang

Ward Veenstra - gitaren
Astrid Haring - harp

Brandt A� ema - bastrombone

In ons 1e seizoen verraste dit viertal ons met hun 
ongebruikelijke samenstelling op een sprankelende 
avond. 
Deze keer is het programma volledig geïnspireerd door 
de Portugese achtergrond van de zangeres.
Dat beloo�  weer veel!
__________________________________________
27 maart 2020             Duo Heemsbergen-Landheer

Angélique Heemsbergen - piano
Marie� e Landheer - cello

Wat fi jn om de warme klank van de cello van Marie� e 
Landheer opnieuw op ons podium te mogen horen, 
nu in combina� e met de virtuoze pianiste Angélique 
Heemsbergen. 
Ze brengen een programma met werken van 
Debussey, Franck en Brahms. 

24 april 2020                          Anita met “Belle” en “Alma”

Anita voerde in 2014 bij ons de 
muzikale eenakter “Alma” op over 
het leven van Alma Mahler. 
Vanavond  de reprise daarvan,
voorafgegaan door de nieuwe 
eenakter “Belle” (van Zuijlen).

Het wordt heel bijzonder!  ------------------------------------------------------------------------------
15 mei 2020                                         Kurios Klarinetkwartet

                                             Het Kurios Klarinetkwartet brengt
                                            origineel werk voor klarinetkwartet, 
                              aangevuld met arrangementen uit
                                            de romantiek en de barok. Natuurlijk 
                                    zal ook het genre van de Tango van
                                             o.a. Piazzolla en Klezmer niet ontbreken!

Boukje Musch - 1e en es-klarinet
Peter Koetsveld - 2e klarinet

Corien Hoepman - 3e en bassetklarinet
Mark Snitselaar - basklarinet

__________________________________________
Zie ook onze website: 
www.cultuurpodiumdendolder.nl  
Wilt u voor elke eerstkomende uitvoering een herinnering per mail? 
Abonneer u dan op onze Nieuwsbrief via onze website.

Kaartprijs:  € 15,00 incl. 2 consump� es
Leden van ASZ en PCOB krijgen op vertoon van hun ledenpas  
€ 2,50 kor� ng.

Plaatsbewijzen bestellen: 
 

Maak € 15,00 (€ 12,50 ingeval van kor� 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 voor-
stelling. De kaarten liggen die avond voor u klaar. 
Resterende kaarten zijn aan de kassa verkrijgbaar tegen 
contante betaling.

2019 - 2020
7e SEIZOEN VAN CULTUURPODIUM DEN DOLDER

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

Dolderseweg 123 B (hoek Pleineslaan), Den Dolder
zaal open 19.30 uur
aanvang 20.00 uur

kaartprijs  € 15,00 incl. 2 consump� es


