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Programma Muziekavond 
 
 

Vrijdag 11 december 2009, aanvang 20.15 uur 
 
 

in de Doopsgezinde Kerk, Da Costaweg 16 te Eindhoven 

 
Thema avond , gewijd aan de componist D. Shostakovich (1906-1975) 

 
1. Alledaagse belevenissen  

 Eenentwintig stukken voor piano, gespeeld onder leiding van Mieke van der Aalst. 
Tussen de delen door declameert Loukie Gerlag-van Beek gedichten (*). 

     

 De dageraad 
Wakker worden 
Ochtend gymnastiek 
Niet te laat komen 
Kleine mars 
Een oud kunstwerk bekijken 
Op de schommel 
Wedstrijd 
Rustpauze 
Verhaal 

Liesbeth Tielenius Kruithoff 
Rob de Roo

Véronique Mathias 
Wendie Hardeman

Truus Bienfait
Paul Keizer

Viola Salemans
Rob Geilleit
Johan Arends
Viola Salemans

  piano * 
  piano * 
  piano 
  piano 
  piano 
  piano 
  piano 
  piano * 
  piano 
  piano 

 Ruzie 
Het weer goed maken 
Bij de rivier 
Dagdromen 
Dans 
Een vrolijk spelletje 
Avondlandschap 
Op de accordeon 
Een droevig afscheid 
Slaaplied 

Liesbeth Tielenius Kruithoff 
Rob de Roo

Véronique Mathias 
Wendie Hardeman

Rosa Jonker
Rob Geilleit

Truus Bienfait
Johan Arends
Paul Keizer
Rosa Jonker

  piano 
  piano 
  piano * 
  piano 
  piano 
  piano 
  piano * 
  piano 
  piano * 
  piano 

 Droom Wendie Hardeman   Piano * 
 

Pauze 

 
2. Uit: Spaanse liederen, op.100 

 1. Vaarwel, Grenada 
4. Ronda 
5. Zwartogige 

     

   Herman Jonker, bas 
   Rosa Jonker, piano 
 

3. Werken voor 4 altviolen. 
1. Uit de filmmuziek “Hornisse” , op. 97: Preludium 
2. Uit de 1e balletsuite “Der helle Bach”, op. 39: Polka 

     

   ALTIJD, ensemble van 4 altviolisten 
 

 
 
 
 

Dringende oproep tot aanmelding om op te treden.       Zie ook achterzijde  
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Agenda muziekavonden eerste halfjaar 2010 

   

zaterdag 16 januari Regulier programma 

vrijdag 26 februari Gezamenlijke muziekavond van KdK en het Academisch Genootschap 

vrijdag 19 maart Regulier programma met in de pauze de ledenvergadering 

zaterdag 10 april Masterclass (middag plus avond; nadere mededelingen volgen) 

woensdag 12 mei Regulier programma 

vrijdag 11 juni Verkort regulier programma plus napraten en instuif 
 

Aanmeldingen om op te treden en inlichtingen over de programmering bij Herman Jonker (kdk@dse.nl). 

Voor al deze dagen zijn er nog (ruime) mogelijkheden om u aan te melden. 

 
 

Mededelingen van het bestuur 

 
Masterclass 
De Masterclass op zaterdag 10 april zal onder leiding staan van Joop Albracht, die hoofdvakdocent piano is aan 
het conservatorium in Tilburg. De Masterclass zal weer bestaan uit een middag plus avond, verbonden door een 
gezamenlijke maaltijd. Er zijn op voorhand geen beperkingen ten aanzien van het soort solisten en ensembles 
dat op kan treden dan wel ten aanzien van het soort werk dat kan worden uitgevoerd. 
 
Er wordt van de uitvoerenden een bescheiden financiële bijdrage gevraagd. 
 
Degenen die les willen krijgen, wordt verzocht zich tijdig aan te melden bij Herman Jonker (kdk@dse.nl). Het 
les programma zal in overleg met de docent worden vastgesteld. 
 
 

 

 
 

Nieuws van en over de leden 

Geen 
 

In deze rubriek kunnen leden gratis een oproep doen. U kunt uw oproep aanmelden bij Jelle Ruttenberg 
(kdk@dse.nl). Uw oproep plaatsen we gratis op het programma én op onze website. 

 
 
 
 


