Nieuwsbrief september 2021

Muziek uit Amsterdam
Op zondag 26 september speelt het ensemble “Postscript” om 15.30 uur in het theehuis van
het Odapark muziek welke is uitgegeven door Amsterdamse muziekuitgeverijen. Dit programma is een eerbetoon aan Amsterdam, in de 18e eeuw behorend tot de belangrijkste
centra van muziekuitgeverijen in Europa. Voortbouwend op het succes van de boekuitgeverij
in de voorafgaande eeuw, werd Amsterdam ook een vruchtbare bodem voor muziek. Van
bijzonder belang zijn de firma's van Roger in de eerste helft van de eeuw en Hummel en
Schmitt in de tweede helft.

Postscript
De musici ontmoetten elkaar in 2014 tijdens hun studie aan het Conservatorium van Amsterdam.
Postscript werd opgericht in 2018. In datzelfde jaar wonnen ze de eerste prijs tijdens het
Graun Wettbewerb in Duitsland. In juni 2019 kwam hun eerste CD uit bij het label TRPTK en
werd in recensies beschreven als ‘een sublieme ontdekkingsreis’.

Programma
Het ensemble heeft een selectie gemaakt van deze in Amsterdam uitgegeven kamermuziek,
mooie, intrigerende en goed geschreven werken van zowel in Amsterdam wonende en werkende componisten als van buitenlanders die hier via de uitgeverij bekendheid verwierven.

Tickets
Tickets voor dit concert kunt u uiteraard op de gebruikelijke manier via onze website bestellen. Tot dit concert kunt u ook nog kiezen voor seizoenstickets. Na 26 september is dit niet
meer mogelijk.

Belangrijk

Coronacheck Belangrijk

De regels ten aanzien van corona zijn inmiddels gewijzigd. Voor onze concerten is van belang
dat we mogen afzien van de 1,5 meter eis als we maximaal 2/3 van de capaciteit van de locatie benutten (dus in ons geval 2/3 van 100 is 66 bezoekers) en als we tevens controleren of
iedere bezoeker volledig gevaccineerd is danwel een negatieve coronatest heeft ondergaan,
niet ouder dan 48 uur. Wij zullen bij binnenkomst deze controle uitvoeren. U dient dus bij
het concert mee te brengen:
• Een QR-code via de coronacheck-app, of
• Een papieren bewijs dat u volledig bent gevaccineerd, of
• Een negatieve coronatest niet ouder dan 48 uur.
• Een bewijs dat U corona hebt gehad.
Wellicht dat er per 20 september nog aanpassingen komen van de coronaregels. Mocht dit
nog consequenties hebben voor het bovenstaande dan krijgt u hierover nog bericht.

Seizoen 2021-2022
Overige geprogrammeerde concerten (alle concerten beginnen om 15.30 uur)
Datum

Ensemble

Korte inhoud concert

31-10-2021

Mieneke van der Velden Gamba Consort

Purcell

12-12-2021

Jenna Sherry, Dániel Löwenberg

Brahms and Friends

30-01-2022

Camerata Trajectina

Camerata à la carte

06-03-2022

James Oesi contrabas solo

20e/21/eeuw

10-04-2022

Utrecht String Quartet

rondom Bartok

29-05-2022

Viola/Mikayel/Marten

Mendelssohn

Details over de concerten en tickets vindt u op onze website www.theehuisconcerten.nl

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

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

