
SEIZOEN 2016-2017 
7 Concerten op de zondagmiddag 

Dorpskerk, Abcoude, aanvang 15:00 uur 

25 sep - 23 okt - 20 nov - 18 dec 
15 jan GHC 

12 feb - 12 mrt 

www.abcoudeconcerten.nl 



25 september 2016 - Domenica Strijktrio 
Tony Rous (viool), Suzan Rous-Woelderink 
(altviool), Irene van den Heuvel (cello) 

BEROEMDE STRIJKTRIO'S: 
Boccherini - Trios op. 38 no 1 en 3 
Schubert - Trio in bes D 581 
Beethoven - Serenade op. 8 

23 oktober 2016 - Appassionata 
Klaas Hofstra (spel), Regina Albrink (piano), 
Margreet Blanken (regie) 

Beethoven versus Beethoven 

Deze voorstelling is gebaseerd op de brieven die 
Beethoven stuurde aan zijn neef Karl. Een boeiende 
voorstelling val spanning, frustratie, liefde en verdriet, 
en prachtige muziek. 



20 november 2016 - Utrechts Kamerkoor 
o.l.v. dirigent Wolfgang Lange m.m.v. pianist Jacob Boogaart 
Bernstein, Barber, Cage, Copland e.a. 

18 december 2016 - Barokensemble Eik en Linde 
Merel van Schie (alt) en leden van het Barokensemble Eik en Linde 
Aria's uit Bach's Weihnachtsoratorium en Handel's Messiah 



De Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge 
organiseert in 2016/2017 in de Dorpskerk Abcoude 
7 concerten op zondagmiddag aanvang 15.00 uur 

op 25 sep, 23 okt, 20 nov, 18 dec, 15 jan, 12 feb en 12 mrt 

Op 15 januari 2017 wordt weer het Groot Huis Concert gehouden 
met optredens van talentvolle amateurs 

AANMELDEN VOOR EEN OPTREDEN TIJDENS HET GHC is mogelijk 
tot 15 november via: 

www.abcoudeconcerten.ni/GHC2017 .html 
e-mail: bestuurslid@abcoudeconcerten.nl of tel.: 0294 283191 



15 januari 2017 - Groot Huis Concert 
Een gevarieerd programma door talentvolle amateurs uit De Ronde Venen 

12 februari 2017 - Prometheus Trio 
Boglarka Erdos (viool), Csaba Erdos 
(cello) en Andrea Hornyak (piano) 

Mendelssohn, Myakovsky, 
Waxman 

Boglarka, zeer talentvol en 21 jaar jong 

12 maart 2017 - Gauguin Ensemble 
Yfynke Hoogeveen (klarinet), Loes van Ras (piano) 
Poulenc, 
Brahms e.a 



De Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge (KSAB) bestaat inmiddels ruim 
40 jaar en heeft gedurende al die jaren - dankzij de giften van donateurs, de 
belangeloze inzet van het bestuur en de hulp van vrijwilligers - 7 a 8 concerten 
per seizoen georganiseerd in de Dorpskerk te Abcoude onder het motto: 
"De mooiste muziek dicht bij huis" . Het programma bestaat in het algemeen 
uit klassieke muziek, meestal kamermuziek, uitgevoerd door ensembles van 
2-5 beroepsmusici. 
Wij - de bestuursleden van de stichting - hopen vele dorpsgenoten en 
muziekliefhebbers uit de wijde omgeving van De Ronde Venen op deze 
zondagmiddagen te mogen verwelkomen. 
Tijdens de pauze zijn consumpties (thee, frisdrank, wijn) verkrijgbaar en ook 
na afloop is er gelegenheid om met elkaar en de musici nog even na te 
praten. 
Muziekuitvoeringen van hoge kwaliteit voor een bescheiden toegangsprijs als 
onderdeel van het culturele Ieven in Abcoude, voorwaar een activiteit die we 
niet meer zouden willen missen. Word donateur en kom naar de concerten, 
dan zullen er in Abcoude nog vele jaren concerten georganiseerd worden. 

Zegt het voort! Want echt, het is heel mooie muziek in een heel mooie kerk! 



Bestelling met dit formulier (beide kanten invullen) of 
online via: www.abcoudeconcerten.nl/kaarten.html 

Het totaal € ........ (z.o.z.) zal worden overgemaakt naar: 

lNG bankrekening NL96 INGB 0007 9057 32 
t.n.v. Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge 

o.v.v. naam en adres. 
Bij tijdige ontvangst van uw betaling worden de toegangskaarten toegestuurd, 
anders liggen deze voor u klaar bij de ingang van de zaal. 

Uw naam: 

Ad res: 

Postcode en plaats: 

Telefoon: 

E-mail: (JA) I (NEE) 
voor concertaankondigingen 

Dit bestelformulier opsturen naar: 
Penningmeester Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge 
Koningsvaren 21, 1391 AC Abcoude 
E-mail: penningmeester@abcoudeconcerten.nl 



C7 

Bestelling kaarten I abonnement I donatie: 

donatie 2016/2017 (minimaal € 30) € ....... 

abonnement (aile 7) 
€ 85 I donateurs € 75 (max 2) 

€ leden OBV € 80 (max 2) ....... 

normaal donateur tot 16 jaar 

25 sep - Domenica •...•.• X € 15 •••• . •. X € 12,50 .•.••.. X €2 € ....... 
23 okt - Appassionata .•. ••.. X € 15 ••••••• X € 12,50 ....... x€2 € ....... 
20 nov - Utrechts koor ..•..•. X € 15 ..•.•. • X € 12,50 ....... x€ 2 € ....... 
18 dec - Eik en Linde •.•.•.• X € 15 ••••.•. X € 12,50 ....... x€2 € ....... 
15jan -GHC ....... x€ 9 ....... x€ 7,50 ....... X € 1 € ....... 
12 feb - Prometheus ....... X € 15 ....... X € 12,50 ....... X € 2 € 

12 mrt -Gauguin ....... X € 15 ....... X € 12,50 ....... X €2 € ....... 

totaal 
z.o.z. voor betalingsgegevens en 

€ 
vermelding van uw naam & adres 

....... 



Dorpskerk Abcoude, Kerkplein 45, zondagmiddag aanvang 15.00 uur 
25 september- Domenica Strijktrio - Beroemde strijktrio's 
23 oktober - Appassionata - Beethoven vs Beethoven 
20 november - Utrechts Kamerkoor - Born in the USA 
18 december - Eik en Linde - Aria's uit het Weihnachtsoratorium 
15 januari 2017 - Groot Huis Concert 
1 2 februari - Prometheus Trio - Mendelssohn, Myakovsky, Waxman 
12 maart - Gauguin Ensemble - Poulenc, Brahms e.a. 

Toegangskaarten verkrijgbaar: 
aan de zaal v.a. 14.30 uur of online te reserveren en te 
bestellen via www.abcoudeconcerten.nllkaarten.html 

of in Abcoude (v.a. 2 weken voor het concert) bij: 
Stomerij Van Rooijen, Hoogstraat 38-A 

Toegangsprijzen: 
€ 15 1 donateurs € 12,50 I € 2 (< 16 jaar) 
voor het GHC resp. € 9 1 € 7,50 I € 1 • '< 

. 



Graag tot ziens bij de Abcoude Concerten. 

Het bestuur van de KSAB: 

Suzanne Bakker 
voorzitter@abcoudeconcerten. nl 

Hanny van der Heide 
secretaris@abcoudeconcerten. nl 

Martien Stigter 
penningmeester@abcoudeconcerten. nl 

Carla Schake! 
bestuurslid@abcoudeconcerten.nl 

© Local Favourites (met toestemming) 

FONDS 
PODIUM 

KUNSTEN 
PERFORMING 

ARTS FUND NL 

Deze serie concerten wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Podium Kunsten 

De organisatie van de concerten is mede mogelijk door de samenwerking met de Protestantse 
Gemeente Abcoude, door de ondersteuning van vrijwilligers en onze vaste leveranciers: 
Boutique des Fleurs (Abcoude), Wijnhandel De Wakende Haan (Abcoude) en 
Troefmarkt Van der Wilt (Baambrugge) 


