Goede Rede Concerten. Klinkt goed!

NIEUWSBRIEF nummer 2 Oktober 2015
Música Temprana op zondagmiddag 11 oktober
Het ensemble Música Temprana is bekend van radio en TV. De groep treedt voor de eerste keer op in
Flevoland en gaat in Goede Rede warmlopen voor een trip naar New York waar ze concerten zullen geven met
e
hetzelfde programma: muziek uit de 18 eeuw, afkomstig van de Codex Trujillo del Perú.

De Codex is een omvangrijk boekwerk over het leven in Peru tijdens als Spaanse kolonie. Het boek is rijk
geïllustreerd met plaatjes over het dagelijks bestaan, flora en fauna, maar ook met muziekinstrumenten,
dansen en kledij uit die tijd. Het geeft veel informatie over de ontstaansgeschiedenis van de LatijnsAmerikaanse traditionele muziek en de invloed van de Europese muzikale traditie. De Codex is de grote
inspiratiebron van Adrián Rodríguez van der Spoel, van Argentijns-Nederlandse afkomst en leider van Música
Temprana (2001).
Het concert wordt een vrolijk feest met Spaanse Barok in een mix met muziek van Indiaanse en Afrikaanse
origine, gespeeld op authentieke instrumenten. Aanvang 15.30 uur, de kerk is open vanaf 14.45
uur. Kaartverkoop via de website of aan de zaal. De toegangsprijs is 15 euro, t/m 18 jaar is dat 5 euro. Er zijn
óók VIP kaarten!
Expositie Codex Trujillo
Een aantal van de illustraties uit de Codex is in een kleine expositie bijeengebracht in Goede Rede. Te zien van
11 t/m 23 oktober.

EXTRA: Concert van Vrienden Kamermuziek Almere op 25 oktober
De Vrienden Kamermuziek Almere (VKA) organiseert zijn jaarlijkse vriendenconcert op zondag 25 oktober in
Goede Rede. Ook niet-Vrienden zijn welkom!
Het jonge en energieke duo Martijn Willers (piano) en Joris van den Berg (cello) spelen Bach en Beethoven
met verrassende intermezzi van Schnittke en Hosokawa.
Aanvang: 15.30 uur. Toegangsprijs: 15 euro, Vrienden 12,50 euro. Kaarten zijn vanaf 15.00 uur verkrijgbaar aan
de zaal. U kunt ook alvast kaarten bestellen via vriendenkamermuziek@gmail.com of 036-5365556 (Hein van
Steenis).
Vleugel in bruikleen – is gelukt!
We hebben de vleugel van Paul Gitsels nu echt in bruikleen gekregen. We zijn er heel blij mee! Op 25
september is de vleugel voor de eerste keer bespeeld en Paul zat er (trots) bij! De pianist Jeroen van Vliet
bleek na het concert uiterst tevreden over de kwaliteit van het instrument. De vleugel is ook voor concerten
van amateurkoren en door kerkorganisaties te gebruiken, na toestemming van de stichting Goede Rede
Concerten die verantwoordelijk is voor het beheer van de vleugel.
Uw mening is waardevol – win een gratis concert!
Uw mening over elk concert en tips voor de organisatie worden zeer op prijs gesteld. We hebben er inmiddels
al diverse ontvangen. U kunt uw reactie(s) inleveren tijdens de concerten - elk concert weer. Aan het eind van
dit jaar worden 2 kaarten voor een concert naar keuze in 2016 verloot onder de inzenders.
KORT Nieuws:
1.
Concertzender
U heeft ze vast al gezien, achter het opnamepaneel: de medewerkers van de Concertzender. De Concertzender
zal bij de meeste concerten aanwezig zijn voor opname t.b.v. radio-uitzending op een later tijdstip. Verder
worden onze concerten aangekondigd in de rubriek Actueel op woensdag. www.concertzender.nl
2.
Vrijwilliger gezocht
We zoeken een vrijwilliger voor hulp bij de inrichting van de zaal en het podium, licht en geluid - ter
versterking van ons team. Gratis concerten!
3.
Facebook
Goede Rede Concerten is actief op Facebook. Volg het actuele nieuws en wordt vriend!
Adres en contact
Goede Rede, Kerkgracht 60, Almere Haven. Telefoon 06 80140467. info@goederedeconcerten.nl
Wilt u de Nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mail naar info@goederedeconcerten.nl
Goede Rede Concerten. Steeds weer anders maar altijd genieten van mooie muziek en een goede sfeer!

