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SYRÈNE 

Syrène Saxofoonkwartet presenteert 

 Hollen & Stilstaan.  

Een programma dat net zo raast en ruist als het 

moderne leven, maar ook serene rustmomenten kent. 

Want muziek laat de tijd voorbijgaan, maar brengt de 

tijd tegelijk tot stilstand. De dames laten het publiek 

mindfull relaxen met Arvo Pärt, om een moment later 

weer door een achtbaancompositie van Sufjan 

Stevens te sjezen. Ze laten je chillen met Claude 

Debussy en rennen voor je leven met Antonio Vivaldi. 

En dat alles soms zelfs in hetzelfde stuk.  

Tijdens het concert wordt het publiek uitgedaagd. De 

beleving van de tijd in de muziek kan worden 

weergegeven in de grafiek die bij binnenkomst wordt 

uitgereikt. Het is kortom Hollen & Stilstaan met Syrène! 

Je zou er de tijd haast van vergeten... 
20 oktober 2012 

Femke Ylstra sopraansaxofoon 
Lotte Pen altsaxofoon 
Annelies Vrieswijk  tenorsaxofoon 
Aukelien Kleinpenning baritonsaxofoon 



M U Z I K A A L  V E R T E L T H E A T E R  D E V E N T E R  P R E S E N T E E R T :  

' A  C H R I S T M A S  C A R O L  I N  P R O S E ' ,  

In samenwerking met OTTOVOCE 

1 december 2012 



KOARBIZZNIZZ 
 

Vocaal ensemble ''Koarbizznizz'' onder leiding 

van dirigent Siebren Kramer, heeft zijn basis in 

Heerenveen maar is samengesteld uit ervaren 

zangers uit diverse Friese windstreken.  

 

Koarbizznizz verzorgt een concert van 2x een 

half uur onderbroken door een korte pauze. 

In deze concerten worden de muziekstukken 

gekoppeld aan een thema dat tussen de 

diverse muziekstukken door, met de nodige 

kwinkslagen wordt toegelicht door enkele 

koorleden. 

De oorsprong van de muziek rond het thema 

varieert in alle gevallen van vroege 

middeleeuwen tot hedendaagse close 

Harmony en zelfs bewerkte popmuziek. 

 

9 februari 2013 



HET 
SCHELPENKWARTET 

Het Schelpenkwartet heeft een lange 

voorgeschiedenis. Het begon ruim 50 jaar geleden 

toen twee jonge medisch studenten, Joost de Jong 

( altviool) en Kees Melief ( cello), het Amsterdam 

University String Quartet oprichtten. Zij verdienden 

hun overtocht naar New York door aan boord van 

passagiersschepen concerten te geven en maakten 

vervolgens een maandenlange tournee door de 

Verenigde Staten. Joost de Jong  en Kees Melief zijn 

in diverse kwartetten blijven samenspelen. Sinds 1982 

spelen zij met violist Peter Schrier. Vanaf 2003 vormen 

zij met violiste Else van Ommen het Schelpenkwartet.  

 

Op het programma van het concert in Ter Idzard 

staan twee kwartetten van de grootmeesters van het 

strijkkwartet, Haydn en Beethoven. Zij sluiten af met 

het meeslepende Amerikaanse kwartet van Dvorák.   

 
23 maart 2013 



BLAASVAAK 

BlaasVaak is in 2004 ontstaan uit een initiatief van enkele 

houtblazers uit het Fries Kamer Orkest die graag ook 

eens in kleinere bezetting wilden spelen.  

BlaasVaak brengt klassieke muziek met een lichte toets, 

toegankelijk voor een breed publiek. De muzikanten 

proberen hun liefde voor deze muziek aan de luisteraar 

uit te leggen door enige achtergrondinformatie te 

geven over de te spelen stukken of de betreffende 

componist. Blaasvaak neemt u mee in een programma 

waar duidelijk zal zijn dat niet alleen Vermeer en 

Rembrandt “Hollandse meesters” genoemd mogen 

worden. Door de eeuwen heen zijn er vele meesterlijke 

componisten geboren op Nederlandse bodem en 

volgens hen ten onrechte niet altijd erkend als meesters 

in hun vak.  

  

 

  

 

20 april 2013 

Anna Andela fluit 
Herman Leusman hobo 
Alrik Voolstra klarinet 
Richard Kop hoorn 
Jan Kuipers fagot 



RESERVEER UW KAARTEN VIA:  
CULTUUR@TER- IDZARD.NL 

 
O F  V I A  0 6  4 3 0  5 9  7 4 6  

 

Alle voorstellingen kosten € 8,- per persoon en beginnen om 20:00 uur 

op zaterdag.  

Het kerkje is geopend vanaf 19:45 uur.  

Idzardaweg 61, 8476 EP, Ter Idzard 

 


