Wat schreef de componist zelf over zijn muziek?
Dat is het thema van het concert door de pianist Camiel Boomsma en de cellist
Michael Sterling op 18 september 2016 in het Cenakel in Tilburg.
Nieuwe composities waren voor componisten vaak aanleiding tot een uitgebreide
briefwisseling over het stuk met collega's en recensenten. Deze briefwisseling is de
rode draad in het concert. De correspondentie over de te spelen stukken zal ook
worden voorgelezen. Hierdoor ontstaat een andere manier van luisteren en een
andere kijk op de muziek die ten gehore wordt gebracht. Het belooft een uniek
muzikaal boeiend en inspirerend programma te worden.
Traditiegetrouw wordt het concert afgesloten met een high tea buffet.
Het concert wordt georganiseerd door de Stichting Projectenfonds van het Tilburgs
Byzantijns Koor en vindt plaats op zondag 18 september 2016 in de kapel van de
Stichting Cenakel,
Cenakel 1,
5022 KK in Tilburg
De aanvang is 15.00 uur, de kapel is open vanaf 14.15 uur.
Op het programma staan de volgende werken:
Sergei Rachmaninoff: Sonate Op.19 voor piano en cello
Franz Liszt: Die Zelle von Nonnenwerth voor piano en cello
Richard Strauss: Romance in F-groot voor piano en cello
Franz Schubert: Sonate in Bes-groot D960: deel 1, Molto Moderato
Frédéric Chopin: Ballade No.1 Op.23, Nocturne Op.48 No.1, Nocturne Op.62 No.1
Toegang tot het concert is uitsluitend mogelijk op uitnodiging. Dit in verband met de
beschikbare capaciteit van de kapel en de catering. Toegangskaarten zijn aan de
zaal niet verkrijgbaar.
Belangstellenden om het concert bij te wonen kunnen een e mail sturen aan:
johndebruijn@planet.nl waarna een uitnodiging toegezonden wordt. Voor het
bijwonen van het concert wordt een bijdrage van minimaal € 25,- per persoon
gevraagd (dit is inclusief de toegang tot het concert, koffie bij ontvangst en in de
pauze, dranken en het high tea buffet).
De meeropbrengst van het concert komt ten goede aan de projecten van het TBK
Projectenfonds. De Stichting TBK Projectenfonds is geregistreerd als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Giften aan het fonds zijn aftrekbaar voor de belasting.
Zie ook de website van het Tilburgs Byzantijns Koor; tab 'TBK Projectenfonds'.
www.tilburgsbyzantijnskoor.com
Voor nadere informatie over dit bericht: John de Bruijn, voorzitter Stichting TBK
Projectenfonds, telefoon 073 6135045 / 0651375302.

