za

7 mei TRIO 258, pianotrio

do 12 mei Verrassingsconcert
za

14 mei CANTO OSTINATO, marimba’s

do 19 mei MIRANDA TRIO
zang | harp | fluit
za 21 mei LA FAVORITA
sopraan | chalumeau | traverso | viola da
gamba | barokviool | klavecimbel | contrabas
za 28 mei RUSSISCHE SALON
do

2 juni SONORO QUARTET, strijkkwartet

za

9 juni Vital Stahievitch | piano

za 11 juni BLOW UP, blaasoctet

Alle informatie over de concerten en hoe men zich als
Vriend of belangstellende kan aanmelden staat op
www.kamermuziekshertogenbosch.nl

do 16 juni TRIUNFALL QUINTET
viool | accordeon | contrabas | gitaar | piano
za 18 juni Leonard van Lier | piano

juni

wijzigingen voorbehouden

vrienden

Ieder jaar verzorgt de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch 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.
Naast de lunchconcerten organiseert de Stichting tweejaarlijks het
Festival Kamerklanken; een concertmarathon in tal van mooie
huiskamers in de Bossche binnenstad.
De Stichting ondersteunt 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.

mei

Stichting Vrienden Kamermuziek ‘s Hertogenbosch

Vriend

Een Vriend betaalt een jaarlijkse vriendenbijdrage
van 130 euro. Voor elke persoon op hetzelfde adres
is de bijdrage slechts 95 euro. Indien u in de loop
van het seizoen Vriend wordt is de bijdrage naar
rato. NL 78 RABO 0116 2416 08, ten name van
Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch.
Vrienden hebben vrij toegang tot alle
lunchconcerten.

Locatie

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

Jaarprogramma 2021-2022
Stichting Vrienden Kamermuziek 's Hertogenbosch

do

9 sep. Vital & Aksana Stahievitch | piano

za 11 sep. PIENAVOCE, cello | piano
do 16 sep. Paul Heyman | cello, Isil Bengi | piano
za 18 sep. Matthieu Idmtal | piano
do 23 sep. Aristos Strijkkwartet

4 nov. Isabel Vaz | cello, Vasco Dantes | piano

za

6 nov. Dasha Beltiukova | fluit
Vital Stahievitch | piano

za 13 nov. NOVEMBER MUSIC
do 18 nov. FLORESTAN ENSEMBLE, pianokwintet

do 25 nov. CHEKHOV TRIO, pianotrio

do 30 sep. Emma Rhebergen | viool
Michelle Chow | piano

za 27 nov. BABYLON QUARTET, strijkkwartet

za

2 okt. Camille en Orianne Joubert, piano | viool

do

7 okt. FADANGO, zang | gitaar | bandoneon | contrabas

za

9 okt. SKAZKA STRIJKKWARTET

do

2 dec. Ksenia Kouzmenko | piano

za

4 dec. TRIO LATASTER, hobo | cello | piano

do

9 dec. Tobias Borsboom, piano

za

8 jan. NIEUWJAARSCONCERT met TenToon

do 13 jan. Henriette Wirth | piano
za 15 jan. Kaat Schraepen | viool
David Voncken | piano
do 20 jan. TRIO KHALDEI, pianotrio

5 mrt. LA PETITE ECURIE, hobokwintet

do 10 mrt. COHDA KWARTET, blokfluitkwartet
za 12 mrt. Peter Kranen | piano

do

3 feb. TESLA PIANO TRIO

za 26 mrt. Marina Romeyko | piano, Dasha Beltiukova |
fluit, Ksenia Beltiukova | viool

za

5 feb. FRANK BRIDGE PIANOKWARTET

do 31 mrt. Maria Prokoviefa | piano

do 10 feb. Michaël Mannes | piano

za

2 apr. Ron Ephrats wonder team

za 12 feb. DULFER & WITTEVEEN, DUO DE BONTEBAL

do

7 apr. RIETVELD ENSEMBLE
viool | altviool | cello | klarinet

za

9 apr. THE HAGYE TRIO, strijktrio

za 16 okt. OTTO E MEZZE, blazersensemble

do 16 dec. ESDOORN DUO, celloduo

za 19 feb. BARBICAN Quartet, strijkkwartet

do 21 okt. BARTHOLDY TRIO, pianotrio

za 18 dec. HET UNIEKE KWINTET
strijkkwartet | contrabas

do 24 feb. ENSEMBLE CORONA
zang | blokfluit cornetto | viola da gamba |
vedel | renanaisanceluit

do 17 feb. Lauretta Bloomer & Friends

do 14 apr. PASSIECONCERT met Belinfante Quartet
do 21 apr. Ryelandt Trio, pianotrio
za 23 apr. Barbara Baltussen | piano
do 28 apr. Isabel Vaz | cello, Pedro Ribeiro | gitaar

februari

december

za

do 24 mrt. BiSSquartet strijkkwartet

za 29 jan. TANGO ALIADO

do 14 okt. ARTEM TRIO, pianotrio

za 30 okt. LA BARQUERA, tango orkest

3 mrt. KATHELIJN DE LOO TRIO

za 19 mrt. Matthieu Idmtal | piano, Marley Erickson | viool

do 27 jan. BELTIUKOV TRIO, viool | fluit | piano

za 11 dec. ROTTERDAM CHAMBER PLAYERS,
pianokwintet

do 28 okt. Roderigo Robles de Medina | piano
Ron Ephrat | altviool
Nancy Braithwaite | klarinet

do

do 17 mrt. ARIES TRIO, pianotrio

za 22 jan. Camille Joubert | viool, François Thirault | cello

za 20 nov. Dorine Mortelmans | zang
Barbara Baltussen | piano

za 25 sep. BERGHOUT ENSEMBLE, fluit | altviool | harp

za 23 okt. ELYSIAN KWINTET, strijkkwartet | klarinet

oktober

do

maart

4 sep. Lisa Jacobs & The String Soloists

za 30 apr. DUO KRISTI & EVA

april

za

januari

2022
november

september

2021

viool | contrabas

