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Goede Rede C O N C E R T E N

Laatste concerten!

11 musici - in verrassende combinaties

15 klassieke concerten

op bijzondere locaties
COU L E U R
L O C A L E
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GOEDEREDECONCERTEN.NL/COULEURLOCALE

zat 1 oktober OLIFANTJE (3+) in The Green Story
10.30 en 12.00 Voor kinderen van 3 tot 6 jaar (en grote mensen) een vrolijke en 

spannende voorstelling ‘Olifantje in het bos’ door fluitiste Annemieke 
Hereijgers en haar collega van het Epos Ensemble.

zat 1 oktober VROEGBAROK in Goede Rede
14.00 en 15.30 Muziek uit 16e en 17e eeuw op blokfluit, fagot en klavecimbel. Een 

trio van Stephanie Brandt (van Seldom Sene) met Marion Boshuizen 
en Thomas Oltheten (van Apollo Ensemble).

don 6 oktober DUBBELDUO in De Concertmeester
19.00 en 20.30 Peter en Marion (van Z.o.o. guitar duo) en Vera en Thomas (viool 

en piano) spelen muziek van Scarlatti, Beethoven, Piazzolla en de 
prachtige Suite in de oude stijl van Schnittke.

zat 15 oktober JUWEELTJES in De Waterlely
14.00 en 15.30 In het wonderschone paviljoen De Waterlely, met zicht op de 

omringende natuur van Natuurpark Lelystad, kunnen we genieten van 
Oude muziek uit de 16e en 17e eeuw, juweeltjes van de vroegbarok.

zon 23 oktober AVONTUREN (6+) in Casa Casla
14.00 en 15.30 In deze kindervoorstelling (6+) nemen Noortje Braat (verteller), Vera 

Laporeva (viool) en Thomas Herrmann (piano) ons mee in het verhaal 
van Tom en zijn teckeltje, omlijst met muziek voor piano en viool.

zon 30 oktober SLOTCONCERT ‘FANTASIA’ in Kunstlinie
15.30 In dit feestelijke slotconcert maken we met de 11 lokale musici de 

balans op van een half jaar samenwerken, alle concerten, en de 
locaties in Almere en Lelystad. Is het vandaag echt de laatste keer…?

Kaarten en meer info
U koopt kaarten per concert. Bestel via de website of bel 06 - 801 40 467.

Kijk voor uitgebreide informatie op de website.

Couleur Locale: laatste concerten!
11 professionele musici uit Flevoland bedachten een serie van in 
totaal 15 kleinschalige klassieke concerten voor een breed publiek, 
in verrassende combinaties en op bijzondere locaties in Almere en 
Lelystad. En elk concert wordt 2x uitgevoerd. Dat is Couleur Locale!
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Almere Haven
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Gratis toegang!

Gratis toegang!

10 euro

10 euro

10 euro

15 euro


