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Nieuw concertpodium klassieke muziek vanaf september
UITGAAN & VRIJE TIJD | 03 juli 2015 | reageer Door AmuseVocale, Dichtbijmeeschrijver

ALMERE - Almere en de regio zijn een nieuw

muziekpodium voor klassieke muziek rijker. Vanaf
september 2015 organiseert stichting “Goede
Rede Concerten” een concertprogramma met

klassieke muziek, uitgevoerd door professionele
musici en goede amateurs
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Goede Rede is de oudste kerk van Almere. Met een

kleine kapel en een grotere kerkzaal die beschikt over
de beste akoestiek in Almere.Goede Rede ligt in het
Nieuwe concertpodium klassieke muziek vanaf
september! (Foto: Goede Rede Concerten)
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centrum van Almere Haven met restaurants, galeries,
Corrosia, de haven en ruime gratis
parkeergelegenheid.
Veel bewoners van Almere kennen Goede Rede als
concertzaal. Professionele concerten zoals die van

het voormalige Kamermuziekfestival Almere werden daar uitgevoerd. En bijna alle concerten van
(klassieke) amateurkoren en -orkesten vinden hier plaats. Daarmee wordt echter nog maar een
beperkt deel van de capaciteit van Goede Rede benut.
Stichting Goede Rede Concerten

De nieuwe stichting Goede Rede Concerten wil deze kwaliteiten benutten door Goede Rede als
concertpodium voor klassieke muziek te presenteren, een volwaardig concertprogramma op te
zetten en de complete concertagenda van Goede Rede actief te promoten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit Anita Lantermans (voorzitter), Brigit Huijbens (secretaris) en
Benno Zohlandt (penningmeester). Zakelijk leider is Wilma Hartsuiker.

Breed klassiek proﬁel
Het concertpodium Goede Rede is klassiek in brede zin: traditioneel klassiek maar ook modern

klassiek, met lijnen naar volksmuziek, pop, jazz en muziek uit andere culturen. Interessant voor jong
en oud.
De variatie in de programmering is ook terug te vinden in optredens van zowel bekende artiesten als
van aankomend talent, een mix van professionals en amateurs en samenwerking met andere podia.
Het publiek zal worden verrast, geïnspireerd en ontroerd. Kinderen zijn van harte
welkom! Muzikanten zullen zich thuis voelen.

De concerten vinden plaats op vrijdag- of zaterdagavond, woensdag- of zondagmiddag en duren

meestal niet langer dan een uur. Het concert kan worden aangevuld met een expositie of lezing. Na
aﬂoop zijn drankjes en kleine hapjes verkrijgbaar en is er gelegenheid om elkaar en de muzikanten te
ontmoeten, inspiratie op te doen.

Het is steeds weer anders, maar het is altijd genieten van mooie muziek en een goede sfeer!
Start op 13 september

Het publiek uit Almere en de regio kan in 2015 kennismaken met vijf heel verschillende concerten.
Het eerste concert is op zondagmiddag 13 september a.s. in de sfeer van een Parijse salon. De zes
topgitaristen van Gitaarsalon Roadshow nemen u mee op een reis door de Franse (klassieke)

muziek. De website www.goederedeconcerten.nl is vanaf medio juli beschikbaar met het complete
programma en informatie over de kaartverkoop.
Vrijwilligers gezocht

Voor de facilitaire organisatie (kaartverkoop, gastvrouw/-heer, zaalinrichting, enz.) worden nog
vrijwilligers gezocht. Een leuke klus in een gezellige omgeving! Meer informatie en aanmelden bij
Wilma Hartsuiker, telefoon 06 80140467.

Zoek je meer uitgaanstips? Check de agenda in de Dichtbij-app!
Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 03 juli 2015
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Workshop Boogschieten
Outdoorpark SEC Survivals
Verlaatweg 2 Almere
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Junior Challenge tijdens C
Almere-Amsterdam
Esplanade, Almere
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Ixcanul (12+)
Corrosia Theater, Expo & Fil
43, 1354 AP Almere

