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PIONIEREN IN OUDE MUZIEK

Goede Rede Concerten en Camerata Trajectina

PIONIEREN IN OUDE MUZIEK
Een ervaren, energiek ensemble en een jong podium hebben
elkaar gevonden om inhoud te geven aan het programma
‘Pionieren in Oude Muziek’ in 2022. Een heel jaar lang
samenwerken, concerten geven en meer!
Camerata Trajectina is een volleerd en bekend muziekgezelschap,
meesters in de Nederlandse muziek uit de 16e en 17e eeuw. Met
een indrukwekkende reeks projecten in de bijna 50 jaar van
hun bestaan. Het gaat vaak over actuele onderwerpen van nu
en vroeger. Camerata Trajectina is ‘het muzikale geheugen van
Nederland’. Voor het ensemble zijn componisten als Sweelinck en
Van Eyck even inspirerend als propagandaliedjes van de geuzen,
zeemansliederen of minneliedekens. Vaak gecombineerd met
theater en voordracht.
Goede Rede Concerten is een jong en productief podium
voor klassieke muziek in Almere. Het profiel van Goede Rede

Concerten is KLASSIEK-breed: van oude muziek tot traditioneel
klassiek, maar ook muziek van hedendaagse componisten en
met lijnen naar volksmuziek, pop, jazz en muziek uit andere
culturen. Interessant voor jong en oud. Er zijn optredens van
zowel grote namen en ervaren musici, als van aankomend en
jong talent. Het programma is gevarieerd, verrassend en van
goede kwaliteit. Kortom: klassiek voor iedereen!
Pionieren in Oude Muziek
In 2022 is er een duidelijk aandeel Oude Muziek in het
concertprogramma van Goede Rede Concerten. Muziek om
te ontdekken en enthousiast van te worden. Maar ook voor
de ervaren concertbezoekers die al lang van Oude Muziek
houden. Het programma ‘Pionieren in Oude Muziek’ bestaat
uit verschillende concerten van Camerata Trajectina, maar kent
ook activiteiten als een excursie, een serie colleges en een Dag
van de Oude Muziek.
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Wijzigingen voorbehouden
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Vooraf Presentatie ‘Pionieren in Oude Muziek’ en Camerata Trajectina als Artists in Residence 2022.

Goede Rede

za 19 februari Openingsconcert Camerata Trajectina | ‘Elk zijn waarom!’ De Keuze van Nelleke
16.00 en 20.00 Noordervliet. Literair concert over Vondel, Huygens en Maria Tesselschade Roemers Visscher
en de roerige tijd in De Nederlanden van de 17e eeuw.

Goede Rede

ntb in mei Lezing/college over Oude Muziek.
za 14 mei Dag van de Oude Muziek met workshops (Camerata Trajectina e.a.), markt, demo's,
12.00 - 17.00 samenspel en concertjes. Deelname en optredens van plaatselijke en landelijke musici.
za 14 mei Camerata Trajectina | ‘Liedjes zonder woorden’. Jukebox in 1634. Mix van briljant spel,
20.00 pakkende melodieën en aanstekelijk speelplezier. De mooiste melodieën uit de Gouden Eeuw.
ntb in juni Lezing/college over de Mythe van de Muiderkring.
za 18 juni Excursie naar het Muiderslot en concert van Camerata Trajectina met muziek uit tijd van
19.00 de Muiderkring.
za 3 september Camerata Trajectina | ‘Revolutie’. Concert tijdens Havenfestival. Zingen als daad van verzet!
14.00 Camerata zingt uit volle borst over revolutie, feest, verzet en een nieuwe Nederlandse natie.
ntb in oktober Lezing/college over het Rampjaar 1672 en Flevoland.
vr 14 oktober Camerata Trajectina | ‘Reddeloos, Redeloos, Radeloos’. Theatrale muziekvoorstelling over
20.00 80 jaar opstand en het Rampjaar 1672. Met historicus en presentator Hans Goedkoop.
za 21 januari 2023 RAAF Muziektheater en Camerata Trajectina | ‘Tijl’. Muziekvoorstelling voor kinderen
14.00 vanaf 6 jaar over de deugniet Tijl Uilenspiegel en zijn vriend Lamme Goedzak.

Goede Rede
De Nieuwe Bibliotheek
Goede Rede
De Nieuwe Bibliotheek
Muiderslot, Muiden
Almere Haven
De Nieuwe Bibliotheek
Goede Rede
Goede Rede

'Pionieren in Oude Muziek' is een samenwerkingsproject
van Goede Rede Concerten en Camerata Trajectina, met
financiële ondersteuning van Fonds Podiumkunsten.
Meer info en kaartverkoop
Ga voor actuele en uitgebreide informatie over de verschillende
activiteiten van 'Pionieren in Oude Muziek' en het bestellen van
kaarten naar www.goederedeconcerten.nl. Hier vindt u ook het
volledige concertprogramma van Goede Rede Concerten.
Kijk voor uitgebreide informatie over Camerata Trajectina op
www.camerata-trajectina.nl.
Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en/of
volg ons op Facebook en Instagram.
Vragen? Mail naar info@goederedeconcerten.nl of bel
06-80140467.
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