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  MUZIEKAVOND  
  Woensdag 7 oktober, aanvang 20.15 u 
  Da Costaweg 16, 5615 NB Eindhoven 

 

 PROGRAMMA           podium zonder drempel 

                                                                 
J.S. BACH 1685-1750 Uit Das Wohltempierte Klavier Inventie in b klein BWV 786                  
W.A. MOZART 1756-1791 Sonata in C gr. Allegro, KV 545.            Sonata in C groot Allegro KV 545.               
S. PROKOFJEV 1891-1953 Berouw opus 65 nr. 5                                
   

Julia Nefedov - piano 
 

C. DEBUSSY 1862-1908 uit Children’s Corner:          1906-1908 
  The Little Shepherd - Jimbo’s Lullaby -  
  Doctor Gradus ad Parnassum 
   

Marianka Quaden - piano 
 

F. CHOPIN 1810-1849 Mazurka opus 68 nr.3 
L. van BEETHOVEN 1770-1827 Ecossaisen                                       1823 
   

Johan Pot – piano 

PAUZE                              regulier programma 
 
E. GRIEG 

 
1843-1907 

 
Sonate in E opus 7                           1865 

  Allegro moderato  
  Andante molto  
  Alla Menuetto ma poco più lento  
  Finale: Molto allegro  
   

Jelle Ruttenberg - piano 
 

W.A. MOZART 1756-1791 Sonate in Bes groot KV 358 voor piano 4-mains  
  Allegro 
  Adagio 
  Molto Presto.  
   

Marijke Wels - piano 
Frans Bergen - piano 

 

L. BOCCHERINI 1743-1805 Sonate in C-major voor 2 celli 
  Allegro moderato 
  Largo 
  Allegro 
   

Pieter Havenaar - cello 
Pieter Stout         - cello 
 

E. GRIEG 1843-1907 2 Symphonische Stücke opus 14 voor piano 4-mains  
   

Veronika Szirmai - piano 
Guy de Werd        - piano 
 

             Gelieve dit programma mee te nemen, in de zaal zijn geen programma’s beschikbaar.  
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MUZIEKAVONDEN IN 2015  
Vrijdag 13 november 2 piano-avond in de Muziekschool te Veldhoven 
Vrijdag           11 december ‘Thema avond’: ‘Muziek voor feestelijk gelegenheid’ 
Aanmeldingen om op te treden en inlichtingen over de programmering bij Johan Pot 
Aanmelden ‘onder voorbehoud’ en op langere termijn is mogelijk ( j.pot.hof@upcmail.nl ). 
Gaarne vroegtijdig aanmelden o.v.v. uitvoerende(n) ( in gewenste volgorde), het uit te voeren werk 
(titel, jaar, componist, toonsoort, opus nummer etc., delen) en tijdsduur.  
 

Beschikbare ruimte in de komende avonden 
13 november 2 piano avond vol 
11 december thema avond 45 minuten 
 

Thema avond 11 december 2015 
In de ‘Thema avond” staat “Muziek voor een feestelijke gelegenheid” centraal. 
Het gaat niet om ‘achtergrondmuziek’, maar om muziek, gecomponeerd voor een (bijzondere) 
feestelijke reden b.v. muziek voor: verjaardag moeder/ vader/kind etc., huwelijk/bruiloft, 
Kerst/Pasen (Russian Easter Festival Overture), de Akad. Festouvertüre (met ‘Gaudeamus Igitur’), 
jubileum, overwinning, triomph (Ouverture 1812), een dans (Polovtsian Dances), inhuldiging, 
inauguratie, (in)wijding, in gebruik neming gebouw/kerk. Muziek voor solo, duo, trio, of meer. 
Informatie: Rein de Graaf (crdegraaf@hetnet.nl ) 
 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
Jubileumviering 
Op 12 september 2015 vond de viering van het 70 jarig Jubileum plaats in het AG. Volgens de 
reacties van vele aanwezigen was het een zeer geanimeerde bijeenkomst met veel afwisseling  
in de programma onderdelen, met een prachtig en boeiend Jubileumconcert ’s avond door 
Fréderique Purnot, dwarsfluit; Rogier Hornman, cello en Janny Lobbezoo, piano. 

 
Nieuwe website, nieuwe lay-out convocaat, briefpapier, visite-kaartje, logo en banier 
Tijdens de jubileumviering is het KdK banier onthuld door Christine Eeken. Clarence Ekasunarta gaf  
een toelichting over het ontwerp, alsmede op het nieuwe logo, de nieuwe lay-out van het 
convocaat, het briefpapier en visitekaartje. 
Vervolgens toonden Jelle Ruttenberg en Clarence Ekasunarta de nieuwe Website.  
Deze zal over enige weken gereed zijn. 
 

Jubileumrede van de voorzitter 
Voor de ‘e-post’ leden is de Jubileumrede toegevoegd; de ‘niet e-post leden’ kunnen deze 
desgevraagd per post ontvangen. 
 
Bestuursvacatures per ALV 2016, vooraankondiging 
Jenny Koomen zal tijdens de ALV 2016 aftreden, omdat haar bestuursperiode ten einde loopt. 
Hierdoor ontstaat de vacature ‘Secretariaat’. Jelle Ruttenberg (Algemeen Bestuurslid) heeft kenbaar 
gemaakt zijn bestuursperiode vroegtijdig te moeten beëindigen vanwege drukke werkzaamheden. 
Ook hierdoor ontstaat er een vacature. Het Bestuur roept leden dringend op te overwegen zich 
hiervoor te candideren, dan wel suggesties te doen voor mogelijke candidaten. 
 
NIEUWS VAN EN OVER LEDEN 
Op 10 september is ons lid mevrouw Ank Tielrooij overleden. 
We wensen haar echtgenoot Hans Tielrooij en de familie veel sterkte toe in de komende tijden. 
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