
   
 

 

  

    Nieuwsbrief september 2022 
 

 
 
 

Jubileum 
 
U zult ze niet geteld hebben, maar dit is de 50e editie van de nieuwsbrief van de stichting 
Theehuisconcerten. Een nieuwsbrief met een gouden randje dus. Een nieuwsbrief om even bij 
stil te staan. Wat vindt u van onze nieuwbrief? Voldoet hij aan uw verwachtingen? Mist u iets 
wat er wel in zou horen? Zonder er een enquête van te willen maken horen wij graag uw 
mening (op ons bekende emailadres info@theehuisconcerten.nl ). 
 
 

Seizoenstickets 
 
Tot 2 oktober aanstaande kunt nog seizoenstickets kopen. U bespaart daarmee €  18,- per 
persoon. 
 
 

Concert 2 oktober 2022 
 
Op 2 oktober zal Evgeny Sviridov het concert ten gehore brengen dat in maart 2021 uitviel ten 
gevolge van corona 
 
Bach en zijn Collegium 
Sinds het begin van de 17e eeuw bestond bij Duitse universiteiten de traditie van een "Colle-
gium Musicum", aanvankelijk alleen bestaande uit studenten. Op den duur werden deze mu-
ziekverenigingen steeds populairder en trokken ook professionele musici aan. In het Leipzig 
van de 17e eeuw hadden studenten het voorrecht om in kleine privé kringen muziek te maken 
met bekende stadsmuzikanten als Rosenmüller, Kuhnau en vele anderen en in 1701 richtte de 
jonge rechtenstudent en organist Georg Philipp Telemann aldaar het eerste Collegium Musi-
cum op. Het zou het beroemdste Collegium in de muziekgeschiedenis worden, vooral omdat 
in 1729 Johann Sebastian Bach de leiding overnam. 
Het Collegium in Leipzig was enorm actief: Wekelijks vonden er concerten plaats in de serie 
“Concerte Ordinaire” in het Zimmermansches Kaffeehaus. Bovendien waren er ook meerdere 
keren per jaar “Concerte Extraordinaire" bij speciale gelegenheden. 
 



Bach kreeg de kans om zijn wereldlijke cantates, waaronder de beroemde Kaffee Cantata, in-
strumentale concerten en kamermuziek uit te voeren. Veel vooraanstaande muzikanten van 
het Dresdener Hoforchester, goede vrienden van Bach zoals meesterviolist Johann Georg 
Pisendel en virtuoos luitist Leopold Weiss, werden uitgenodigd om deel te nemen aan de con-
certen van het Collegium. 
Vaak werden solo’s of improvisaties in het programma opgenomen als intermezzo tussen de 
orkeststukken, voorbeelden hiervan hoort u in dit programma. 
 
Programma 
J.S.Bach. Sonata II a-moll BWV 1003 
G.Ph.Telemann. Fantasias for violin solo 
S.L.Weiss. Passacaille for lute D-dur (arr.for violin solo) 
 
J.G.Pisendel. Sonata a-moll for violin solo 
J.S.Bach. Partita II d-moll BWV 1004   
 
 
De musicus 

Evgeny Sviridov is 
een van de toon-
aangevende jonge 
barokviolisten in 
Europa. Evgeny 
werd in 1989 gebo-
ren in Sint-Peters-
burg. Al tijdens zijn 
studie aldaar won 
hij prijzen bij inter-
nationale concour-
sen. In 2010 deed 
hij mee aan het 
Bach Wettbewerb 
in Leipzig en be-
haalde de eerste 
prijs. Deze prijs in-
spireerde hem zich 
te verdiepen in his-
torische uitvoe-
ringspraktijken en 
de barokviool. 

 
In 2017 won Evgeny de internationale wedstrijd  "Musica Antiqua” in Brugge.Sinds 2018 is hij 
docent barokviool aan de Hochschule für Künste in Bremen. In zijn woonplaats Keulen is hij 
concertmeester van "Concerto Köln", en daarmee een van de jongste muzikanten die dit his-
torische collectief ooit hebben geleid. Evgeny bespeelt een viool in originele staat van Janua-
rius Gagliano (Napels, 1732), hem ter beschikking gesteld door Stichting Jumpstart Jr in Am-
sterdam. 
 
 



Seizoen 2022-2023 
 
Overige concerten in seizoen 2022-2023 
 

Datum Ensemble Korte inhoud concert 

06-11-2022 ADAM Quartet Composities voor het Ballet Russes, 

11-12-2022 Leks Compagnie La Voix Humaine Facetime, 1-acter 
opera 

15-01-2023 Les Basses Réunies La Nascita del Violoncello, reis langs 
musicale talen 

26-02-2023 Oltremontano Trombone Grande, samenspel van 
Trombone met andere instrumenten 

26-03-2023 Narratio Quartet Schumann en Brahms 

07-05-2023 Joe Puglia Voices of the Violin, viool solo 

  
Details over de concerten staan op de website www.theehuisconcerten.nl 
 
 

Sponsoring 
 
Concerten van de Stichting Theehuisconcerten worden mede mogelijk gemaakt door bijdra-
gen van:  

• Het Fonds Podiumkunsten 
• Concertorganisatie Fred H. Renirie 
• Vrienden van de Theehuisconcerten 
• Van den Munckhof  

 
Vrienden van de Theehuisconcerten zijn degene die de afgelopen jaren eenmalig of structu-
reel een financiële bijdrage hebben overgemaakt. Wij zijn deze vrienden zeer dankbaar. De 
structurele bijdrages werden gedaan op basis van een 5-jarige overeenkomst waardoor deze 
fiscaal voor 125% als gift mochten worden afgetrokken. Deze 5-jarige overeenkomsten liepen 
tot en met 2021. Wij zullen u binnenkort benaderen om (wederom) een 5-jaars overeenkomst 
te sluiten.  
 

 

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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducee regeling. 
 
Wij maken u graag attent op onze introducee regeling. Deze houdt het volgende in: 

• Bezoekers die tickets hebben gekocht voor een concert kunnen bij dat concert 
introducees meenemen tot een maximum van het aantal tickets dat zij zelf heb-
ben gekocht. 

• Voor de introducees hoeft geen entree betaald te worden. 
• Tickets voor de introducees kunnen op de gebruikelijke manier via de site besteld 

worden.  
• Na de bestelling van de tickets geeft degene die iemand introduceert via  

info@theehuisconcerten.nl door dat hij/zij een introducee meeneemt, met op-
gave van naam, adres en email gegevens van de introducee 

• De introducees mogen niet eerder al een theehuisconcert hebben bezocht. 
• De introducees mogen slechts eenmaal van deze regeling gebruik maken. 

 


