do

4 mei Trio 258 | pianotrio

do 11 mei Trio Jakob | pianotrio
za

13 mei Dasha Beltiukova | fluit
Julie Moulin | fluit
Vital Stahievietch | piano

za 20 mei La Barquera | tango-ensemble
do 25 mei Belinfante Strijkkwartet
do

1 juni Vital & Askana Stahievitch | pianoduo

za

3 juni Camille Joubert | viool
François Thirault | cello

do

8 juni The Hague Trio | strijktrio

za 10 juni Duo Rinascente | viool, piano
do 15 juni Maria Prokofieva | piano
za 17 juni Sonoro Kwartet | strijkkwartet
do 22 juni Lauretta Bloomer | pianokwintet
wijzigingen voorbehouden

vrienden

mei

Ieder jaar verzorgt de Stichting ongeveer 70 lunchconcerten op
donderdag en zaterdag van 12.30 – 14.00 uur. Zij biedt daarbij een
uitgebreide programmering die zich kenmerkt door een grote
diversiteit: muziek uit de tijd van de renaissance tot aan repertoire van
hedendaagse componisten. Het accent van de programmering ligt op
klassieke muziek. Het concertseizoen loopt van september tot half juni.
De Stichting ondersteunt daarnaast het Jeroen Bosch Ziekenhuis bij de
organisatie van de maandelijkse zondagmiddagconcerten in de kapel.
De concerten zijn in eerste instantie bedoeld voor patiënten en hun
familie, maar ook voor muziekliefhebbers van buiten het ziekenhuis zijn
de concerten vrij toegankelijk.
Alle informatie over concerten, reserveringen en aanmelden als Vriend of
belangstellende staat op www.kamermuziekshertogenbosch.nl

juni

Stichting Vrienden Kamermuziek ‘s Hertogenbosch

Aanmelden als Vriend
Een Vriend betaalt een jaarlijkse vriendenbijdrage van
130 euro. Voor elke persoon op hetzelfde adres is de
bijdrage slechts 95 euro. In de loop van het seizoen is
de bijdrage naar rato.
Vrienden hebben vrij toegang tot alle lunchconcerten.

Locatie
De lunchconcerten vinden plaats op de locatie van
PODIUM AZIJNFABRIEK aan de Triniteitstraat 19,
’s-Hertogenbosch.

Jaarprogramma 2022-2023
Stichting Vrienden Kamermuziek 's Hertogenbosch

do

8 sep. Rietveld Ensemble | viool, altviool, cello, klarinet

za 10 sep. Trio Borromeo
do 15 sep. Nog te bepalen
za 17 sep. Bas de Rode | cello
Femke de Graaf | piano

3 nov. Duo Khojayan/Poortinga | viool, piano

za

5 nov. Dasha Beltiukova | fluit
Vital Stahievitch | piano
Ksenia Beltiukova | viool

do 10 nov. Vasco Dantas | piano
Isabel Vaz | cello
za 12 nov. NOVEMBER MUSIC

za

7 jan. NIEUWJAARSCONCERT met TenToon

do 12 jan. Roderigo Robles Medina | piano
Nancy Braithwait | klarinet
za 14 jan. Musica Batavia | blokfluit, viool, orgel
do 19 jan. Jeanette Landré | fluit
Mariken Zandvliet | piano

do 22 sep. Fadango | zang, gitaar, bandoneon, contrabas

do 17 nov. Bosman trio | viool, cello, piano

za 21 jan. Ruth Willemse | mezzosopraan
Vital Stahievitch | piano

za 24 sep. Quator Romantique | strijkkwartet

za 19 nov. Otto e Mezzo blazersensemble

do 26 jan. Beltiukov Trio

do 29 sep. Tobias Borsboom | piano

do 24 nov. Ingrid Nissen | hobo
Prunella Pacey | viool
Mariken Zandvliet | piano

za 28 jan. Piú Corde | viool, cello, fortepiano
do

2 feb. Isil Bengi | piano

za 26 nov. Frederic Voorn | piano

za

4 feb. Florestan Ensemble | pianotrio

do

do

9 feb. Roderigo Robles de Medina | piano

1 okt. Dorine Mortelmans | zang
Barbara Baltussen | piano

do 6 okt.
za

Armonico Tributo | strijkkwartet, klavecimbel, gamba

8 okt. Skazka Strijkkwartet

1 dec. André Telderman | piano
Monique Heidema | cello

do 13 okt. Bas Verheijden | piano

za 3 dec.

za 15 okt. Eefje Habraken | viool
Daniel Petrovitsch | cello

do

za 29 okt. Henriëtte Wirth | piano

za 17 dec. Lisa Jacobs & the String Soloists

za

4 mrt. Trio Lataster | hobo, cello, piano

do

9 mrt. Kaat Schraepen | viool
David Voncken | piano

za 11 mrt. Tango Aliado | viool, piano, cello, bandoneon

do 23 mrt. Fantasticus
za 25 mrt. Trio Atlantic | pianotrio
do 30 mrt. Ksenia Beltiukova | viool
Dasha Beltiukova | fluit
Mirjam Rietberg | harp
za 1 apr.

De Comble Trio | klarinet, cello, piano

do

6 apr. Kapellmeister | passieconcert

za

13 apr. Soit! | zang, accordeon, cello

do 15 apr. Trio Khaldei

za 23 feb. Vital Stahievitch | piano
Igor Ruhadze | altviool

do 15 dec. La Primavera | kerstconcert

december

do 27 okt. Rembrandt Trio | piano, contrabas, drums

8 dec. Vivianne Cheng | piano

2 mrt. Salon Zauberflöte | viool, gitaar, altviool, verteller

za 18 mrt. Leonard van Lier | piano
Maaike Aarts | viool

do 16 feb. Jeroen Dupont | viool
Marta Lemanska | viool
Ken Hakki | altviool
Monique Heidema | cello

za 10 dec. Unieke Kwintet | strijkkwartet en contrabas

do 20 okt. Bardolino | viool, cello, accordeon, percussie, zang
za 22 okt. Kwintet Cor Corpoolse

Aristos Strijkkwartet

do

do 16 mrt. Ksenia Kouzmenko | piano

za 11 feb. Jonge internationale musici

februari

za

oktober

do

maart

3 sep. Matthieu Idtmal | piano

do 20 apr. Barbican Quartet
za 22 apr. Frank Bridge Pianokwartet

do 25 feb. Marley Erickson | viool
Matthieu Idmtal | piano

do 29 apr. Triunfal Quintet |
viool, contrabas, gitaar, accordeon, piano

april

za

januari

2023
november

september

2022

