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Bekend 
 
Bekend van hun vorige succesvolle concerten zal op 26 maart het Narratio Quartet wederom 
in het  theehuis verschijnen. Na de volledige Beethoven cyclus vervolgt het ensemble haar reis 
door de negentiende eeuw met de drie strijkkwartetten van Brahms. Per seizoen één Brahms 
kwartet gecombineerd met een beroemde tijdgenoot. Zo vormen zij als het ware de brug tus-
sen Beethoven en Brahms, in dit geval met een van de kwartetten van Schumann. Alles uiter-
aard op 19e eeuws instrumentarium en gebruik makend van de inzichten op het gebied van de 
historische uitvoeringspraktijk, zoals u van het Narratio Quartet gewend bent. 
Uit de pers: 

• “Het Narratio Kwartet deed zijn naam absoluut eer aan:  
zelden hoor je een uitvoering waarin zoveel "verteld"  wordt en waarin de overdracht 
van de ideeën zo natuurlijk en met zoveel vriendelijkheid plaatsvindt.  
Wat een zeldzaam mooie ervaring …” 

• “Narratio Quartet, meester in strak, verhalend, kleurrijk samenspel”  

 

 
 
 
 
 



Seizoen 2022-2023 
 
Overige concerten in seizoen 2022-2023 
 

Datum Ensemble Korte inhoud concert 
07-05-2023 Joe Puglia Voices of the Violin, viool solo 

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

Seizoen 2023-2024 
 
De data, op welke er het volgende seizoen theehuisconcerten zullen plaatsvinden, zijn bekend. 
Noteer ze vast in uw agenda. 
 

Datum Ensemble Korte inhoud concert 
01-10-2023   
05-11-2023   
17-12-2023   
28-01-2024   
03-03-2024   
14-04-2024   
26-05-2024   

 
Wie en wat er op welke datum speelt volgt binnenkort. 
 
 

Aanvang concerten 
 
Vanaf volgend seizoen zullen onze concerten om 15:00 uur beginnen. Voordeel hiervan is dat 
er na het concert meer tijd is om na te praten met andere bezoekers en musici. 
NB: Op basis van de mededeling bij het concert op 26 februari hierover, dachten enkele be-
zoekers dat dit met ingang van het komende concert op 26 maart al zou zijn. Dit is verkeerd 
begrepen. De wijziging van de aanvangstijd gaat het pas het volgende seizoen (2023-2024) in. 
 
 

Symfonieorkest Helmond-Venray 
 
Graag maken wij u attent op een concert van het amateur “Symfonieorkest Helmond-Venray”.  
In Venray is de uitvoering op zondag 19 maart 2023 om 15:30 uur in de Bolzaal van de schouw-
burg. Kaarten à 10,- zijn verkrijgbaar bij de schouwburg, of op hun website www.schouwburg-
venray.nl  
Op het programma staan: 

• Delius:   On hearing the first cuckoo in spring 
• Beethoven:   12 contradansen 
• Bizet:  Carmen Suite nr. 1 
• Schubert:  Symfonie nr. 8 “unvollendete” 



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  

Onze oproep (via een e-mail) van 7 december om eenmalige of structurele financiële onder-
steuning van onze stichting heeft al diverse reacties opgeleverd. Voor degenen die nog niet 
hebben gereageerd willen wij deze e-mail nogmaals onder de aandacht brengen.  
 
 

 
 

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. 
 
U kunt introducees mee nemen naar onze concerten. De afspraken daarover zijn de vol-
gende: 

• 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. 

 


