Nieuwsbrief oktober 2022

Concert 6 november 2022
Zes november aanstaande kunt u het tweede theehuis-concert van dit seizoen bezoeken.
Het jonge ADAM Quartet presenteert dan een programma boordevol folklore. Ze zullen werken spelen van drie componisten die ieder op hun beurt samenwerkingen aangingen met de
beroemde, destijds baanbrekende Russische choreograaf Diaghilev om te componeren voor
de “Ballets Russes”, een Russisch balletgezelschap dat zich tussen 1909 en 1929 in Parijs vestigde.
De Franse componist Maurice Ravel produceerde in zijn hele carrière slechts één strijkkwartet, wat tevens zijn eerste stap was in de richting van de kamermuziek. Hierin verwerkte Ravel klassieke invloeden, maar ook Spaanse folklore. Contemplatie wisselt af met ronduit
stormachtige momenten in dit soms mysterieuze, kleurrijke werk.
De miniatuur voor strijkkwartet “Trois Pièces” van Igor Stravinsky zijn kenmerkend voor hun
ongewone klank- en karakterbeschrijvingen zoals “met samengeknepen toon” en “keer snel
het instrument om” in de partituur. Dit valt geheel in de lijn van Stravinsky’s reputatie om
vernieuwende tot zelfs toentertijd, schokkende aspecten in zijn muziek te componeren.
Sergey Prokofiev, geboren in het huidige Oekraïne, schreef zijn tweede strijkkwartet in een
periode van oorlog, waarbij hij geëvacueerd werd naar het Kaukasus gebergte. De invloeden
van plaatselijke etnische bevolkingsgroep genaamd “Kabardijnen” en hun exotische folksongs, folk instrumenten en dansachtige ritmes zijn onmiskenbaar aanwezig in dit uitbundige
strijkkwartet.
De jongste generatie wordt dit seizoen vertegenwoordigd door dit ADAM Quartet. Met een
frisse blik zoekt dit viertal naar manieren om haar eigen licht te laten schijnen op het strijkkwartet en daarbij trouw te blijven aan de essentie van het genre. Sinds hun afstuderen aan
het conservatorium van Amsterdam in 2020 maakt het kwartet deel uit van de Nederlandse
Strijkkwartet Academie waar het wordt begeleid door o.a. artistiek leider Marc Danel. Het
jonge ensemble trad al op tijdens de Strijkkwartet Biënnale, het Grachtenfestival, het Storioni Festival, International Music Sessions en Podium Witteman. In 2020 ontvingen zij het
Strijkkwartet Stipendium van het Kersjes fonds.

Programma
Stravinsky - Three pieces (7’)
Ravel - Strijkkwartet in F (31’)
Prokofiev - Strijkkwartet no. 2 in F (22’)

De musici
Margot Kolodziej
viool
Hannelore de Vuyst viool
José Nunes
altviool
RenéeTimmer
cello

Seizoen 2022-2023
Overige concerten in seizoen 2022-2023
Datum

Ensemble

Korte inhoud concert

11-12-2022

Leks Compagnie

15-01-2023

Les Basses Réunies

26-02-2023

Oltremontano

26-03-2023

Narratio Quartet

La Voix Humaine Facetime, 1-acter
opera
La Nascita del Violoncello, reis langs
musicale talen
Trombone Grande, samenspel van
Trombone met andere instrumenten
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 bijdragen 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 structureel 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 hebben 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 opgave 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.

