Programma

CONCERT
in de Kerk van Rozendaal

21 oktober 2018 15.30 u

na afloop van het concert
‘meet and greet’ in de Serre
een drankje wordt u aangeboden

De musici:

Trio Koller Evers Ratajski
Drie musici:
René Koller, klarinet en bassethoorn
Emily Evers, klarinet
Marianne Ratajski, piano
Die elkaar bij diverse gelegenheden ontmoeten en samen musiceren
geven ook vandaag blijk van hun muzikale talenten.

Het Ensemble Oostenwind
Dit ensemble voor gevorderde volwassen fluitisten bestaat uit
dwarsfluiten, altfluiten, basfluit, piccolo en piano, soms ook cello en harp.
Oostenwind speelt voornamelijk klassiek, romantisch en barokrepertoire.
Maar het lichtere genre komt ook aan bod met hedendaagse, jazz- en
wereldmuziek.
Voorjaar 2014 won Oostenwind een derde prijs in het nationale concours
voor fluitensembles.

In 2016 won het ensemble Oostenwind de eerste prijs op het Benelux
fluitconcours.
Naar aanleiding van het tienjarig bestaan maakte het ensemble een
concertreis naar Rome

Zij spelen:

Trio Koller Evers Ratajski
Gerald Finzi
(1901 – 1956) Prelude

Five Bagatelles, Opus 23
,Forlana en Fughetta

Witold Lutoslawski
(1913 – 1994)

Vijf Dance Preludes

Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809 – 1847)

Concertstuk voor klarinet,
bassethoorn en piano
opus 114 nr.2

Ensemble Oostenwind
A. Dvorak
(1841 – 1904)

Slavonic Dance, Op.72, No.2

Cl. Debussy
(1862 – 1918)

Petite Suite deel 4 Ballet

W.A. Mozart
(1756 – 1791)

The Marriage of Figaro Ouverture

G.Fauré
(1845 – 1924)

Dolly Suite

J.Brahms
(1833 – 1897)

variaties op een thema van Haydn
variatie 7 Grazioso
variatie 6 Vivace

deel 1 Berceuse

Ons volgende concert

Zondag 9 december 2018
aanvang 15.30 uur
Duo Saxyon: saxofoon en accordeon

Het duo Saxyon, Ellen Zijm met accordeon en Marijke Schröer op
saxofoon, heeft sinds zijn ontstaan in 2013 in korte tijd de harten van het
publiek veroverd met zijn zuivere klank en afwisselend repertoire. Zij
weten als geen ander de mogelijkheden van hun jonge instrumenten
voor het voetlicht te brengen. Het duo staat garant voor een dynamisch
optreden met mooie verhalen achter de muziek en interessante weetjes
over het repertoire, de muziek of de componist. Ook schenken Marijke
en Ellen aandacht aan alle mogelijkheden van hun instrumenten. Zij
werken samen met componisten om zo meer repertoire voor deze vrijwel
onbekende combinatie te creëren
Website: Saxyon.com
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0STICHTING VRIENDEN VAN DE KERK TE ROZENDAAL
De Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal heeft als doelstelling het
aanwenden van het kerkgebouw voor culturele doeleinden, enerzijds ten bate van de
dorpsgemeenschap, anderzijds om daarmee de kerkvoogdij bij de instandhouding
van het kerkgebouw financieel te steunen.
Het bestuur verwelkomt u graag als donateur!
Opgave te richten aan de secretaris.
Donaties kunnen worden gestort op rekeningnr: NL90 INGB 0688 0860 39 t.n.v. VKR
te Rozendaal, o.v.v. “Donatie”. Als richtlijn geven wij u graag een minimumbedrag
van € 15,- p.p. ter overweging.
De Stichting is een ANBI onder fiscaal nummer 0084.10.719.

