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Programma Muziekavond 
 
 

Zaterdag 16 januari 2010, aanvang 20.15 uur 
 
 

in de Doopsgezinde Kerk, Da Costaweg 16 te Eindhoven 

 
 
 

1. R. Strauss (1864-1949) Enoch Arden (een melodrama in twee bedrijven) 
   Tekst: Alfred Tennyson 

(vertaling naar het Duits van Adolf Strodtmann) 
     

   Jean Peters , spreekstem 
   Piet Cijsouw , piano 
 

 

Pauze 
 
 
 
2. M. Gangi (geb.  1923) Choro 

     

   Mathieu van Lier, gitaar 
 

3. G. Bianqui Piñero (geb.  1905) 1. Vidala 
2. Milonga 
3. Carnavalito 

     

   Mathieu van Lier, gitaar 
   Arthur van Lier, gitaar 
    
 

4. F. Liszt 
J. Brahms 
R. Schumann 

(1811-1886) 
(1833-1897) 
(1810-1856) 

Liebestraum nr. 3 
Rhapsodie nr. 2 
Aufschwung 

     

   Jan van den Broek , piano 
    
 

5. R. Glière 
G. Pierné 
P. Koepke 

(1875-1956) 
(1863-1937) 
(geb.  1918) 

Chanson, op. 35, nr. 3 
Canzonetta, op. 19 
Scherzo in C mineur 

     

   Martin Lamers , klarinet 
   Frank Schophuizen , piano 
    
 

 
 
 

Zie ook achterzijde 
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Agenda muziekavonden eerste halfjaar 2010 

   

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) 

woensdag 12 mei Regulier programma 

vrijdag 11 juni Verkort regulier programma plus napraten en open podium 
 

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

 

Voor de meeste dagen zijn er nog mogelijkheden om u aan te melden. 

De masterclass is evenwel volgeboekt. 

 
 
 

Mededelingen van het bestuur 

 

Dubbel CD twee piano avond 

Er is een dubbel-CD van de twee piano avond van november 2009 uitgebracht. Deze kan men tegen betaling 
van € 12,- verwerven. Bestellingen graag uiterlijk zondag 10 januari opgeven bij Herman Jonker (kdk@dse.nl). 
 
Open podium 

Evenals in 2009 wordt het nu lopende seizoen op 11 juni 2010 afgesloten met een open podium. Nadere 
mededelingen volgen in het betreffende convocaat. 
 
Thema avond 

In 2010 zal opnieuw een thema avond gehouden worden en wel eind september. Het onderwerp van de avond 

is dit keer muziek uit Angelsaksische landen. 
 
 
 

Nieuws van en over de leden 

 

Huisconcert 

Op zondagmiddag 7 maart 2010 geeft Jan v.d. Broek (piano) een huisconcert, waaraan ook Pauline de Snoo 
(concertina) en Chris van der Kuilen (piano) zullen deelnemen. Er wordt een beperkte bijdrage gevraagd in het 
bestrijden van de onkosten. Nadere informatie en reservering bij Jan v.d. Broek. 
 

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. 

 


