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Abcoude-Baambrugge Concerten 
De moo~ist:e mu,ziek dicht bij huis 

zondag 1SJ)0 u 
Abcoude 

zondag 1SJ)0 u 
Abcoude 

zondag 1.5.00 u 
Abcoude 

zondag 1SJ)0 u 
Baambrugge 

2eKerstdag 
15.00u 
Abcoude 

Hexagon Ensemble - fluit, hobo, klarinet, fagot, ho~orn 

& piano - "Russen tussen hemel en aarde1
' 

Aleida Ensemble - zang, fluirt, altvio~o ll & harp -
Ravel, Hahn, Milhaud, Tavener e. a. 

Bob van der Ent en Daniel Kramer - viool ~& pilano -
'"'Weense klassiekers" - Mozart, Beet.lhoven, Schubert 

Barokvrienden - sopraan/ceUo, vilool, hobo~ , orgel -
Bach, Telemann, Handel 

Heleen Gerretsen, Hoog van de Toren & Vocaal 
Ensemble Larynx - vHrtHIIer/bl~okfluirt/zilnk , trombonHs,, 
kamerkoor - ~~KERSTCONCERT~' 

zondag 1SJ)O u Academisten Koninklijk Concertgebouworkest 
Abcoude 

zondag 1SJ)O u Duo~ IJistra & Garcia - saxofo~on ~& piano~ -
Abcoude '"'Is jazz music too?~' - Gershwin, Ravel 

zondag t 5.00u Barokensemble Eik en Linde -
Abcoude '"'Johannes Passion''- J.S. Bach 

zondag 1B.OO u 
Abcoude 

zondag 1S.OOu 
Baambrugge 

GROOTHu1sCoNCERT- amateurs, of musici-in-opleiding 
-diverse instrumenten - een gevariee.~d progra.m~.m~a 

Duo LeCoultre & VanHees - vio~oll & ~girtaar 

'"'Songs of Europe" - De Falla, Brei, Britten, Berio 



29 sep Hexagon Ensemble - fluit, hob~o, kllar~net, fagot, 
hoorn & p~ano - ''Russen tussen heiTiel & aarde', 

!Het !Hexagon Ensemble heeft een ster1ke· affin~teit 
met het Russische repertoire. In dlit prograrmma: 
Avond in ~Georgia (Ill), !Kw~ntet in lbes groot (RK), 
uit de Chrysost~omos Liturgie· opus 31 (R) ~en de 
Sclhi lderijententoonstenin~g (M}. 

lppolitov-lvanov (Ill),, Rimski-Korsakov (RK), 
Rachmaninov (R) ~en Moessorgslki (M) 

HEXAGON 
Wou~ van den Berg (flu it}, Br,am Kireeftmeijer (hobo) 

Amo van Hollitert (klarinet), Christiaan Boers (hoorn) · nS emfJ {e 
M.arieke Stordl~au (fagot) en Frank P~eters (piano) _. . _ . 

]rvc lVtnds a11d J?,tan .. o 
IDorpskHrk AbcoudH; toegangskaarten aan de zaaJI € 24, jn de voorvel1koop € 18 

Aleida Ensemble 
zang, fluit, attv~ool ~&harp -
Ravel, Hahn, Milhaud, Tavener 

Maria Valdmaa (sopraan), E~ena Vyaznikova (fluit), Anna Smith 
(alltvi ~ooO ~en Victoria Davies (harp) brengen een m~ooi p~ogr,a1mrma 

met werk~en van Franse· ~oomponisten ~en van de· Enge1lse Tavener. 

IDorpskerk AbooudH; toegangskaarten aan de zaaJI € 1 '9, jn de voorvel1koop € 15 

Bob van der Ent & Daniel Kramer 
v~ool ~& piaJno - ''Weense klassiekers', 

Mozart, Beethoven, Schubert 
- Sonates en Fantasia voorr vioo~ en piano .... 

. . . een klassiek-rrormantisclh prro~grramrma vol 
brruisende ene~gie en levensvreugde~ 

IDorpskerk Abooude; toegangskaarten aan de zaaJI € 1 '9, jn dH voorverl<oop € 15 



CJec Barokvrienden - sopraan/ceno, v~ool, hobo, orgel -
Bach, Telemann, Handel 

Saskia van der Wel (sopr,aan/cell~o), Elisabeth 
llngenHousz (vi~ool),, Marrjolein Koning (hobo) 
en Vincent van dler Laar (o~g~el), v~ooraan

staande ba~okmusici, spelen b,aJrokmuziek 
~op authentieke instrrumenten of kopieen 
daarvan; ba~ok z~oals barok bedloe~d was. 

*Dorpskerk Baambrugg e,: toegangskaar1en aan de zaal € 1 ~6,, in dH voorverkoop € 13 

26 dec Heleen Gerretsen met Hoog van de Toren & 
Vocaal Ensemble Larynx - '&KERSTCONCERT', 
- verteUer/b~okfllu~t/z~nk, trombones, kamerkoor 

Heleen Ge1rretsen b:ren~gt kerstverhallen en ande~e vertellingen 
uit de late 1middel~eeuwen. Zij lbesp~ee~t o>ok de zink, ~een 

bl,aasinstrument dat ~go~ed accordeert met de vier trombones 
van Ensemb~e~ !Hoog van de~ Toren (Arnoud Anntz, Otto van 
Tubergen, Anna ~Oostend~orrp, Marcel Hesselink). De klankkleur 
v,an d~eze bl,aasinstrum~enten 1mengt ziclh wond~erwe~ met de 
stemmen van de~ zang~ers o.Lv. dirigente M,aJrtine~ des Tombe. 

Dorpskerk AbcoudH; toegangskaarten aan ~de zaa~ € 19, in de voorverk!oop € 115 

26 jan Academisten Koninklijk Con~certgebouw
orkest 

D'e Acadfemie~ van het !Koninklijk Cioncert~gebouworkest bi~ed~ jaarUjks plaats 
aan ~enk~e~e tal~entvoUe~ jonge music~i uit lbinnen- en buiten~and ~om een heel 
seizo~en deal te~ nemen aan o~rkestlprodlucti~es. Zij worden lbegeleid doo:r ~eden 
van het ~ork~est. Wederom internationaal toptalent in Abcoude! 

Dorpskerk AbcoudH:; toegangskaarten aan ~de zaa~ € 19:, in de voorverk!oop € 115 ( E 



23 feb Duo IJistra & Garcia - saxofoon & piano
'&Is jazz music too?'' - Gershwin, Ravel 

!Kllass~ielke muzielk van Ravel (Pavane· pour une enfante d~efunte) ~en 
G1ershwin ~Rhapsody in !blue). Femke IJistra (saxofo>on) en ~Celia 

Ga~cia-G,arcfa ~~piano) herscheppen de steer v,an New York in de 
R~oaring Twent~es ~en vertenen ~over Ravel en G1ershwin en de vriend
schap v,an dleze componisten 1met so1praan Eva Gau~hier, die als 
~eerste jaz.zmuziek duride te zingen in ~een "serieuze" klassiek~e zaalL 

Dorpskerk AJbcoude; toegangskaarten aan dH zaal € 11 9,, in ~de voorverkoop, € 15 

Barokensemble Eik en Linde 
'&Johannes Passion',- J.S. Bach 

Met medewerk~ng van Merel van Sclhie (a~t) en andlere solisten. 

Dorpskerk Abcoude; toegangskaarten aan dH zaal € 29,, in de voorverkoop, € 22· 

Duo LeCoultre & VanHees 
vioo~ & gitaar - '&Songs of Europe', I 

Fl~oor Le C~oultre ~en Martin van Hees v~ormen een dynamisch en 
~expressief duo 1met een kl~eunrijk repertoire. Zij spelen liede~en be
werkt voor vio>o~ en gitaar van De Falla, Brei, Britten, Berio, e.a.; 
muziek van componisten uit Zuid-Amerika, Europa en de Ballkan. 
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*Dorpskerk Baambrugge; toegangskaarten aan ~de zaal € 16:, in de voorverkoop € 113 
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GROOTHuls~CoNCERT aanvaJng 16.00 uur - ~diverse 

iitnstrutmenten - gevarieerd programma 
TallentvoUe amateurs en jonge mJusicii-iin-oplleiiding uit de Ronde Venen 
lkunnen ziich tot 15 januarii 2020 aanm1elden voor een optreden van is tot 
m1axiimJaall 115 miinuten., Gebruiik hiervoor het formulliier op de website: 
http:! /www.abcoud econ certen ., ni/G HIC2020. htm 11 

Het bestuur sellecteert uiit de aanm1eldiingen en iinform1eert de inzenders 
uiterUjk 15 februari over de programmering . 

• 8 1 8 1 ••• 

KSAB-bestuur 2019/2020: Suzanne Bakker (voo1rzitter}, Ria Grimbergen (secretaris), 
Ernst Schutte (penningmeester), Annette van der Most, Bartho Braat, Reinier Bloemer en 
Paul Huygen (bestuursleden} . 
. Secretariaat KSAB: Van Gortellaan 6, 1391 AT Abooude, secretaris@abc~oudec~oncerten.nl 

In het seiz~oen 2019/2020 zijn er 1 0 conce1rten m~et z~eer uiteenlopendle programma's. Ook 
de grootte van de ensembles verschilrt no~gal. Dit heeft tot ~gev~olg dat ook de toegangs-

.. · · . .. · I dt· · · ik · I dt · · · · . 1·. k k · rt· · IK · · · rt . . t pnJzen vaneren. n .· e voorven oop ge I 1 e'en ~aanz1en ~J ~e o · 1 ~ng. ~aa · ~en ZIJn 1 egen 
contante b~eta~ing in de voorverkoop venkrij~gb,aar bij Stomenij Van Rooijen in Abooude en 
bij Da~gwinkel Van der Wi~t in Baambnug~ge vanaf twee weken v66r het concert. Vanaf juni 
2019 kunnen on line kaarten besteldl w~orden voor het ~gere,duceerde· voorverkooptarief; 
bij ~ge~ijktijdi ~ge bestenin~g van k~aarten voor 4 of 1meer concerten ontvangt 1men daaren
boven nog 10% ko1rting ~op het totale be,drage 
zie: http://www eabooudeconcerten. nl/kaaJrt~en e ht!ml 

De Abcoude-Baanlbrugge ConcertHn word en n1ede mogelijk 9emaakt door die 
bellangeloze iinzet van divierse vnijwiUigers, royale giftHn van onze donateurs, de 
medewierkiing van de Protestantse Kierk Nederlland te AJbcoude en die Hervorm
de ~Gen1eent~e Baarnbrugge, financiielie stieun v~a het Fonds Podiiumlkunsten en 
een bijdrage van de M.T. GlJ!ggenheim Foundatione 

FONDS 
PODIUM 

KUN.STEN 
PERFORMING 

ARTS FUND NL 



www.abco~udeconcerten.nl 

Dorpskerk AJbcoude, K~erkplein 45 Dorpslker1k Baarnlbrugge, Dorpsstraat 2 

De K!ulturele~ Stichting Albooudle-Baambrugg~e (KSAB) o11ganiseert al 45 Jaar conce1rten in de 
Dorpskerk in AJbcoude~. Hiervoor wef1d, nu 1 0 j,aar geleden, de 1naam "AJbcoude~ Conoerten'' 
in ~gebruik ~genom~en. Met ing,aJng van het conoertseizo,en 2019-2020 zal de KSAB nu o>ok 
f1eclht do,en aan de "8" in de naaJm en wordlen er ook in Baambrug~ge conoerten ~geof1gani

seerdl. Voo1rtaan spreken we van "AJbcoude-BaaJmbrug~ge ~conce1rten". 

Het streven b~ijrft om muziekruitvo,e1ringen van hog~e kwaJiiteit vo>or een bescheiden toegangs
prijs te~ f1eaJiiseren; dankzij ~g ift~en van sponsoren en donateurs is dat 1moge1lijk. 

Wie de Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge wil steunen kan een donatie 
overmaken op bankrekening NL96 INGB 0007 9057 32 o.v.v. "gift 2019/2020". 

Om de concertprogramma's en vriendenberichten te ontvangen, kan men zich 
aanmelden als "Vriend" via: h~p://www.abcoudeconcerten.niNriend.html 

Abcoude-Baambrugge Concerten 
De moo~iste mu,ziek dicht bij huis~ 
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