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P R O G R A M M A

3VIOLAS
Dynamisch ensemble van drie altviolisten. Hessel 
Moeselaar, Floris Faber en Geerten Feller met 
eigen composities, improvisaties, arrangementen. 
Klassiek/pop/minimal/film/elektronisch. 

ALT14
Rinde Yildiz en Marte Gerritsma, een duo met de 
bijzondere combi van altviool en piano. Ze spelen 
vandaag ontroerend mooie muziek van Messiaen 
en Debussy.

ANIDO GITAARDUO
Annette Kruisbrink is een bekende componiste en 
Arlette Ruelens is beeldend kunstenares. Zij spelen 
al jaren samen als gitaarduo, krachtig en expressief. 
Vandaag meditatief minimal.

AVENTURE ENSEMBLE
Ensemble voor middeleeuwse muziek onderzoekt 
en voert van harte uit. Marco Magalhães, Fumitaka 
Saito en Ita Hijmans op blokfluit en Christopher Kale 
zang/verteller. 

BETH & FLO
Elsbet Remijn en Claudette Verhulst spelen klassiek 
piano op hoog niveau en combineren dit met 
sprankelende liedjes, theater en veel humor! Ook 
te horen op 11 juli in Kunstlinie.

CONFORTO
Acht ervaren musici uit orkesten en ensembles, 
nu samen in Conforto. Dit nieuwe Flevolandse 
ensemble bestaat uit strijkkwartet, blazers en een 
sopraan. In september op onze agenda.

CONTACTUS
Muzikaal collectief voor middeleeuwse en vroege 
renaissancemuziek. Juho Myllylä op blokfluiten, 
Miron Andres op vedel. Zang door de alt Angelica 
Monje Torrez. Komen ook in februari 2022.

DUO MEZCUERDAS
Nazeer Abdulhai op ud en Gertjan Adema op gitaar. 
Ontmoeting van Arabische en Westerse muziek.  
Improvisatie en compositie, traditioneel en heden-
daags, volks en klassiek.

ENSEMBLE ROSSIGNOL
Alice Gort-Swtynk (sopraan, blokfluiten) en Elly 
van Munster (chitarrone, gitaar) spelen dit jaar 25 
jaar samen! Voornamelijk barokmuziek. Met de 
nachtegaal als inspiratie.

ERASMUS TRIO
Vera Laporeva (viool), Xiaojia Xu (cello) en Thomas 
Herrmann (piano). Veelgeprezen en internationaal 
bekend. Dit jaar vieren zij hun jubileum van 30 jaar 
kamermuziektrio! Jubileumconcert in november. 

FRESH MUSIC ENSEMBLE
Ida Wildvank (piano), Joan Handels (fluit) en Wim 
Kegel (drums), drie muziekdocenten van CKV 
Almere spelen 20e eeuwse muziek. Klassiek met 
latin en jazz invloeden. Swing!

RICK KOSTELIJK & JEROEN SCHIPPERS
Rick uit Almere Haven en Jeroen van de Koninklijke 
Luchtmacht. Nieuwe combi van gitaar en trompet, 
op weg naar een CD. Duo speelt met passie en 
ritme muziek van De Falla, Piazzolla en Eric Clapton.

MOSA TRIO
Nederlands-Belgisch pianotrio bestaat 10 jaar, 
groot geworden in de kamermuziek. Alexandra Van 
Beveren (viool), Paul Stavridis (cello) en  Bram de 
Vree (piano). Expressief, meeslepend, levendig.

NEDERLANDS JEUGD GITAARORKEST
Gitaarorkest NJGO: 17 aanstormende talenten 
tussen de 16 en 30 jaar uit heel Nederland o.l.v. 
dirigent Peter Constant. Orkest onder de hoede van 
Stichting Gitaarorkest Nederland. 

PEDANO ZUSJES & JORIAN VAN NEE
De zussen Maria & Anuschka Pedano, hobo/zang 
en altviool, vormen een duo van naam. Klassiek, 
maar ook Franse chansons. Begeleiding door pianist 
Jorian van Nee. Anuschka’s viool is van het NMF.

GERDA PETERS
Stadsbeiaardier van Almere, Voorburg en Beverwijk. 
Speelt wekelijks in de Goede Rede toren evenals 
haar collega-beiaardier Bauke Reitsma.

ELLA VAN POUCKE
Celliste van grote klasse, dit jaar onze Artist in 
Residence, nu eindelijk haar eerste optreden in 2021 
in Goede Rede. Houdt van Beethoven en Bach. Zij 
opent het festival dus… met een suite van Bach!

TOEAC
Renée Bekkers en Pieternel Berkers vormen 
sinds 2013 accordeonduo TOEAC. Maken eigen 
programma’s en doen mooie projecten. Van Bach tot 
hedendaags. Komen ook in augustus naar Almere. 

CAROLINE IN ‘T VELD & JOHAN FRANSEN
Almeerse singer-songwriter, meestal te horen met 
haar accordeon en band. Maar ook solo, met gitaar-
begeleiding van Johan Fransen. 

RICHARD DE WAARDT & DINA VERHEYDEN
Veelzijdige musici. Gastbeiaardiers uit België, spelen 
solo en quatre-mains op het carillon in de Goede 
Rede toren.

WISHFUL SINGING
Vocaal ensemble van vijf zangeressen brengen 
combinatie van a capella zang, een overtuigend 
verhaal én een theatrale uitvoering. Hoog niveau! 
Staan ook in maart 2022 op onze agenda. 

ERNST PAUL FUCHS
Veelzijdig pianist uit Almere, speelt prachtig solo, 
in ensembles en begeleidt koren, opera en film. En 
geeft les in de Noordoostpolder. Staat ook in oktober 
op het programma met middagconcert.

FUSE
Nederlands meest veelzijdige ensemble, bij ons als 
slotconcert. 6 musici van grote klasse. Strijkers, 
contrabas en drums.  Heerlijk energieke live-act die 
niet in één hokje te vangen is. 

HAVELOK
Twee uit ensemble van vier met heel arsenaal aan 
percussie. Eigentijdse muziek met invloed van 
wereldmuziek, groovy ritme en minimalisme. In 
oktober zijn ze er weer, maar dan met vier musici! 

MATTHIAS HAVINGA
Concertorganist, pianist, docent en kerkmusicus. 
Organist van Koepelkerk en Oude Kerk in Amsterdam. 
Speelt vaak in combi met andere musici. In september 
bij ons met sopraan Klaartje van Veldhoven.

HELEEN VAN DER HEUL & ERIC BASTIAAN
Heleen, bekend van het Hartenkoor in Almere, is 
muziekdocente, dirigente, speelt accordeon en zingt. 
Haar echtgenoot Eric is gitaardocent bij CKV Almere. 
Als duo te boeken voor b.v. Franse chansons.

HEXAGON ENSEMBLE
Nederlands kamermuziekensemble van topniveau. 
Dit jaar bestaat Hexagon 30 jaar! Vijf blazers en piano 
met een verrassend repertoire, vele optredens en 
buitenlandse tournees.

HOLLANDS COLLECTIEF
Vocaal ensemble uit Flevoland, bestaande uit 
Elisabeth Blom - sopraan, Hebe de Champeaux - alt, 
Dolf Drabbels - tenor, en Kees Jan de Koning - bas. 
Zingen een mix van oude en nieuwe liedkunst.

CHARLOTTE HOUBERG & FELIX JUSTIN
Duo zang en piano. Charlotte is sopraan in opera, 
met orkest en in liedrecitals. Pianist Felix is virtuoos 
begeleider, maar ook solist. Zij komen in januari terug 
met het middagconcert ‘Vier Jaargetijden’.

JONG TALENT 
Pianosolo op 8 juli door de pianotalenten Andy Shen 
en Yasumi Meijer. En meer talenten die het Open 
Podium op 10 juli betreden. Begeleid door Stichting 
Muziektalent Almere.

SIDDHARTH KISHNA & TED DE JONG
Bekende namen in de wereld van de Indiase muziek-
traditie. Spelen vaker samen. Siddharth Kishna op 
sitar en Ted de Jong op tabla.

DICK KLOMP
Almeers organist Dick Klomp was meer dan 50 jaar 
de vaste organist van de Doopsgezinde Singelkerk 
in Amster dam. Hij componeerde in 2019 de ‘Goede 
Rede Suite’ en opent daarmee het festival.

Welkom op  
Festival Musique! 2021

Muziek om van te houden en blij van te worden! 
Dat vindt u op deze 2e editie van Festival Musique! 
Kom proeven en genieten van klassieke muziek in 
al haar variaties. In Goede Rede in Almere Haven, 
een fantastische concertlocatie in Flevoland!

3 dagen met zo’n 20 concerten en 30 optredens, 
met musici uit binnen- en buitenland, grote namen, 
jong talent, een kunstexpositie… Interessant voor 
jong en oud. Laat u verrassen door de verscheidenheid 
in het programma!

Wij wensen u een plezierig festival!

LOCATIE
Goede Rede
Kerkgracht 60
1354 AM  Almere Haven
tel. 06 - 80140467
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ALLE MUSICI (OP ALFABET)



Behalve van muziek kunt u ook genieten van 
een expositie met werk van 8 kunstenaars van 
Kunstkwartier Almere Haven. Beelden, schilderijen, 
foto’s, collages. De werken zijn ook te koop. 

Deelnemende kunstenaars:
Collin de Bruin | Jasmine van Essen | Simone Hakhoff | 
Claudia Kamergorodski | Wilma Klaver | Frea Lenger |  
Marja Thijssen | Paul Roelofs

Zie ook: www.kunstkwartieralmerehaven.nl

U koopt kaarten per concert. Maak een selectie van uw 
favoriete musici! 

De toegangsprijzen verschillen per concert:
• Volwassenen: van € 7,50 tot € 15,00 per concert.
• Jongeren van 12 t/m 18 jaar: van € 2,50 tot € 5,00.
• Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 

Kaarten dient u van tevoren te bestellen via de website. 
Of bel 06 - 80140467.

www.festivalmusique.nl

Presentatoren: Hans van den Boom, Rita Rondeel, Heleen van der Heul, Hanneke Haan, Ida Wildvank, Petra Veldheer e.a.

donderdag 8 juli vrijdag 9 juli zaterdag 10 juli

KUNSTEXPOSITIE

12.30 - 12.50 uur CARILLON (buiten)
Beiaardiers Dina Verheyden en Richard de Waardt leiden het 
festival in op carillon. Ook spelen zij om 15.30 en 18.30 uur muziek 
die past bij de concerten binnen.

13.00 - 14.00 uur OPENINGSCONCERT (grote zaal)
• Ella van Poucke - cello |  Ella opent het 

festival met een suite van Bach.
• Dick Klomp - orgel  |  Goede Rede Suite. 
• Charlotte Houberg & Felix Justin - zang 

en piano  Liederen en pianosolo van 
Tsjaikovski.

14.30 - 15.00 uur OOST EN WEST (kleine zaal)
Duo Mezcuerdas - ud en gitaar  
Een ontmoeting van Arabische en Westerse 
muziek. Mix van traditioneel en hedendaags, 
volks en klassiek. Mezcuerdas, dat is het 
mengen van snaren met twee eigenzinnige 
instrumenten.

16.00 - 17.00 uur PIANO PLUS (grote zaal)
• Muziektalenten Almere - Pianotalenten 

Andy Shen (10) en Yasumi Meijer (15) 
spelen Tsjaikovski en Schubert.  

• Beth & Flo - Theatraal optreden van dit 
duo (samen op één piano) met Danse 
Macabre van Saint-Saëns en Gershwin.

• Ernst Paul Fuchs - Solo recital. Muziek 
van Bach en Mendelssohn.

17.30 - 18.00 uur INDIAAS KLASSIEK (kleine zaal)
Siddharth Kishna & Ted de Jong - sitar en 
tabla  |  Kishna en De Jong nemen ons mee 
in de Indiase klassieke muziek. Ritme en 
emotie!

19.00 - 20.00 uur A-CAPELLA (grote zaal)
Wishful Singing - vocaal ensemble 
De 5 zangeressen van Wishful Singing 
brengen een combinatie van a capella zang, 
een overtuigend verhaal én een theatrale 
uitvoering. Zingen programma ‘We mogen 
weer!’ met o.a. Gregoriaans, Duruflé, 
Scarlatti, traditionals en Paul McCartney.

21.00 - 22.00 uur A-CAPELLA (grote zaal)
Wishful Singing - Tweede optreden.

12.30 - 12.50 uur CARILLON (buiten)
Stadsbeiaardier Gerda Peters heet u op deze 2e dag van het 
festival van harte welkom met carillonmuziek. Ook geeft zij een 
carillonconcert om 15.30 uur.

13.00 - 14.00 uur ZANG PLUS (grote zaal)
• Contactus - vedel, fluit en zang  |  

Muziek uit de Renaissance. 
• Matthias Havinga - orgel  |  Speelt 

Rameau en Bach.
• Ensemble Conforto - strijkkwartet, 

blazers en zangeres  |  Muziek van Elgar, 
Bizet, Saint-Saëns en Debussy.

14.30 - 15.15 uur CHANSONS (kleine zaal)
• Heleen van der Heul & Eric Bastiaan - 

accordeon en gitaar  |  Franse chansons.
• Pedano zusjes & Jorian van Nee - hobo/

zang/viool en piano  Werk van Klughardt 
en Bizet, ook Franse chanson van Brel.

16.00 - 17.00 uur RITME EN PASSIE (grote zaal)
• Mosa Trio - viool, cello en piano  |  Speelt 

Shostakovich en enkele miniaturen.  
• Fresh Music Ensemble - piano, fluit en 

drums  |  Laat de Sonata Latino van Mike 
Mower horen. 

• Rick Kostelijk & Jeroen Schippers - 
gitaar en trompet  |  Muziek van De Falla, 
Piazzolla en Eric Clapton. 

17.30 - 18.15 uur SWING BIJ BACH (kleine zaal)
• TOEAC - accordeonduo | Laat ons een 

stukje Bach horen (in augustus meer). 
Verder o.a. Piazzolla en Sweet Dreams 
van Benjamin de Murashkin.

• Eric Bastiaan - gitaar  |  Solo klassiek van 
Heitor Villa Lobos en eigen compositie.

19.00 - 20.00 uur PANORAMA BEETHOVEN (grote zaal)
Hexagon Ensemble - blazers en piano |  
Hexagon viert 30 jaar kamermuziek! Hebben 
daarvoor speciaal programma samengesteld 
met muziek van Reicha, Schubert, Strauss Jr 
en Beethoven. In alle toonaarden virtuoos!

21.00 - 22.00 uur PANORAMA BEETHOVEN (grote zaal)
Hexagon Ensemble - Tweede optreden.

11.00 - 12.00 uur AUBADE (grote zaal)
• Hollands Collectief - vocaal ensemble |  

Mix van oude en moderne liedkunst.  
• Alt14 - altviool en piano |  Spelen 

vandaag ontroerend mooie muziek van 
Messiaen en Debussy.

• Erasmus Trio - viool, cello en piano  |  
Brengen werk van Piazzolla en Dvorák.

12.30 - 13.30 uur OPEN PODIUM (kleine zaal)
Talenten van o.a. Stichting Muziektalent 
Almere laten zich horen tijdens dit uur.

14.00 - 15.00 uur MINIMAL (grote zaal)
• Havelok Percussion - marimba  |  

Spelen minimal music van o.a. Reich.
• Anido Gitaarduo - gitaar  |  Met twee 

‘minimal’ werken van Annette Kruisbrink, 
voor alle Covid-19-slachtoffers.

• 3Violas - altviool  |  Dynamisch 
ensemble met eigen werk, arrange-
menten, klassiek/film/pop/minimal.

15.30 - 16.15 uur OUDE MUZIEK (kleine zaal)
• Aventure Ensemble - blokfluiten 

en zang  |  Middeleeuwse muziek. 
Voorproefje uit programma Reynaert o.a. 
‘Hoort hoe de muizen piepen’.

• Ensemble Rossignol - blokfluiten, zang, 
chitaronne en gitaar  |  Barokmuziek, 
met de nachtegaal als inspiratie.

16.30 - 16.50 uur Stadsbeiaardier Gerda Peters laat het 
CARILLON nog één keer horen dit festival.

17.00 - 18.00 uur GITAAR PLUS (grote zaal)
• Caroline in ‘t Veld - accordeon en 

gitaar  |  Singer-songwriter begeleid op 
gitaar door Johan Fransen.

• Nederlands Jeugd Gitaarorkest 
Het NJGO met 17 gitaartalenten uit heel 
Nederland o.l.v. dirigent Peter Constant. 
Laten hun nieuwe repertoire horen.

19.00 - 20.00 uur SLOTCONCERT (grote zaal)
Fuse - strijkers, contrabas en slagwerk  
De grote finale is van Fuse, met een 
verrassend en spannend programma. De 
muzikale achtergronden van het zestal 
hoor je terug: klassiek, jazz, minimal music 
en improvisaties. Een unieke ervaring!

21.00 - 22.00 uur SLOTCONCERT (grote zaal) 
Fuse - Tweede optreden.
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