Nieuwsbrief februari 2021

Gevolgen van corona
In plaats van een vermindering van de corona-maatregelen nemen deze alleen maar toe. De
invloed daarvan op het programma en de uitvoeringen van de theehuisconcerten zijn aanzienlijk. Aanpassingen die we tot nog toe hebben moeten nemen zijn:
• Het concert van 10 januari jongstleden is verplaatst naar 21 maart. Wij hopen dat dan
de corona-maatregelen zover zijn terug gedraaid dat dit concert, “Ode aan Beethoven
3”, dan door kan gaan. Degene die kaartjes hadden gekocht voor dit concert zijn hiervan
uiteraard al op de hoogte gesteld. De kaartjes zijn automatisch geldig op 21 maart. Zekerheid over het kunnen doorgaan van het concert hebben we echter niet. Wij houden
u op de hoogte.
• Het concert van 21 februari, Damask vocaal kwartet, hebben we helemaal moeten cancelen. Afgezien van het feit dat dan nog de strenge lock-down maatregelen zullen gelden komen de musici vanuit 3 verschillende landen. Bij grensoverschrijding worden zij
overal geconfronteerd met in ieder land weer andere quarantaine verplichtingen. Met
de musici is afgesproken dan zij volgend seizoen opnieuw worden ingepland. Degene die
kaartjes hadden gekocht zijn geïnformeerd en krijgen hun geld terug.

Wat kunt u verder nog verwachten dit seizoen
Datum

Ensemble

Inhoud concert

21-03-2021

Narratio kwartet

Ode aan Beethoven 3

28-03-2021

Evgeny Sviridov, viool

Bach en zijn collegium

02-05-2021

Narratio kwartet

Ode aan Beethoven 4

20-06-2021

Narratio kwartet

Afsluitende (hele) dag Beethovenjaar

Het spreekt voor zich dat het al dan niet doorgaan van deze concerten nog afhankelijk is van
de dan geldende overheids-corona-maatregelen.

Data concerten seizoen 2021-2022
De data voor de concerten in het volgende seizoen 2021-2022 zijn bekend. Noteer deze alvast in uw agenda.
Datum

Ensemble

Korte inhoud concert

15-08-2021

Orlando Festival

Openbare masterclass
Is nog niet 100% zeker

26-09-2021

Postscript

18e Eeuw Amsterdam

31-10-2021

Mieneke van der Velden
Gamba Consort

Purcell

12-12-2021

Jenna Sherry, Dániel Löwenberg

Dohnányi/Brahms

30-01-2022

Damask Vocaal kwartet

Come Daughter

06-03-2022

James Oesi contrabas solo

20e/21/eeuw

10-04-2022

Utrecht String Quartet

Catoire/Bartok

29-05-2022

Viola/Mikayel/Marten

Mendelssohn

Sponsoring
Concerten van de Stichting Theehuisconcerten worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:
• Het Fonds Podiumkunsten
• Concertorganisatie Fred H. Renirie
• Vrienden van de Theehuisconcerten
• Van den Munckhof
Voor de concerten van de Beethovencyclus door het Narratio kwartet is een eenmalige bijdrage ontvangen van de gemeente Venray en de Provincie Limburg.

Hebt u interesse om onze concerten te bezoeken, dan kunt u plaatsen reserveren:
-

via onze website www.theehuisconcerten.nl
of rechtstreeks bij de ticketsite https://theehuisconcerten.avayo.nl/agenda

De reservering zal per email worden bevestigd, met de tickets als bijlage.
Hebt u vragen:
-

per email: info@theehuisconcerten.nl
telefonisch: 0478 – 51 36 90

De concerten vinden plaats in het theehuis van het Odapark, Merseloseweg 117, 5801 CC Venray

