
Abcoude-Baambrugge Concerten 
De mooiste muziek dicht bij huis19 apr GrootHuisConCert aanvang 16.00 uur - diverse 

instrumenten - gevariëerd programma
Talentvolle amateurs en jonge musici-in-opleiding uit de Ronde Venen 
kunnen zich tot 15 januari 2020 aanmelden voor een optreden van 8 tot 
maximaal 15 minuten. Gebruik hiervoor het formulier op de website:  
http://www.abcoudeconcerten.nl/GHC2020.html
Het bestuur selecteert uit de aanmeldingen en informeert de inzenders 
uiterlijk 15 februari over de programmering. 

......

Abcoude-Baambrugge Concerten 
De mooiste muziek dicht bij huis

Dorpskerk Baambrugge, Dorpsstraat 2

KSAB-bestuur 2019/2020: Suzanne Bakker (voorzitter), 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 Abcoude, secretaris@abcoudeconcerten.nl

In het seizoen 2019/2020 zijn er 10 concerten met zeer uiteenlopende programma’s. Ook 
de grootte van de ensembles verschilt nogal. Dit heeft tot gevolg dat ook de toegangs-
prijzen variëren. In de voorverkoop geldt een aanzienlijke korting. Kaarten zijn tegen 
contante betaling in de voorverkoop verkrijgbaar bij Stomerij Van Rooijen in Abcoude en 
bij Dagwinkel Van der Wilt in Baambrugge vanaf twee weken vóór het concert. Vanaf juni 
2019 kunnen online kaarten besteld worden voor het gereduceerde voorverkooptarief; 
bij gelijktijdige bestelling van kaarten voor 4 of meer concerten ontvangt men daaren-
boven nog 10% korting op het totale bedrag. 
zie: http://www.abcoudeconcerten.nl/kaarten.html

www.abcoudeconcerten.nl

De Abcoude-Baambrugge Concerten worden mede mogelijk gemaakt door de 
belangeloze inzet van diverse vrijwilligers, royale giften van onze donateurs, de 
medewerking van de Protestantse Kerk Nederland te Abcoude en de Hervorm-
de Gemeente Baambrugge, financiële steun via het Fonds Podiumkunsten en 
een bijdrage van de M.T. Guggenheim Foundation.

De Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge (KSAB) organiseert al 45 jaar concerten in de 
Dorpskerk in Abcoude. Hiervoor werd, nu 10 jaar geleden, de naam “Abcoude Concerten” 
in gebruik genomen. Met ingang van het concertseizoen 2019-2020 zal de KSAB nu ook 
recht doen aan de “B” in de naam en worden er ook in Baambrugge concerten georgani-
seerd. Voortaan spreken we van “Abcoude-Baambrugge Concerten”. 
Het streven blijft om muziekuitvoeringen van hoge kwaliteit voor een bescheiden toegangs-
prijs te realiseren; dankzij giften van sponsoren en donateurs is dat mogelijk.

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: http://www.abcoudeconcerten.nl/Vriend.html 

Dorpskerk Abcoude, Kerkplein 45

In 2019/2020 in de Dorpskerken van Abcoude en Baambrugge

29 sep zondag 15.00 u 
Abcoude

Hexagon Ensemble - fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn 
& piano - “Russen tussen hemel en aarde”

20 okt zondag 15.00 u 
Abcoude

Aleida Ensemble - zang, fluit, altviool & harp -  
Ravel, Hahn, Milhaud, Tavener e.a. 

10 nov zondag 15.00 u 
Abcoude

Bob van der Ent en Daniël Kramer - viool & piano - 
“Weense klassiekers” - Mozart, Beethoven, Schubert

  1 dec zondag 15.00 u 
Baambrugge

Barokvrienden - sopraan/cello, viool, hobo, orgel - 
Bach, Telemann, Händel

26 dec 2e Kerstdag 
15.00 u 
Abcoude

Heleen Gerretsen, Hoog van de Toren & Vocaal 
Ensemble Larynx - verteller/blokfluit/zink, trombones, 
kamerkoor - “KERSTCONCERT”

26 jan  zondag 15.00 u 
Abcoude

Academisten Koninklijk Concertgebouworkest 

23 feb  zondag 15.00 u 
Abcoude

Duo IJlstra & Garcia - saxofoon & piano -  
“Is jazz music too?” - Gershwin, Ravel

22 mrt zondag 15.00 u 
Abcoude

Barokensemble Eik en Linde -  
“Johannes Passion” - J.S. Bach 

19 apr zondag 16.00 u 
Abcoude

GrootHuisConCert - amateurs of musici-in-opleiding 
- diverse instrumenten - een gevariëerd programma

17 mei zondag 15.00 u 
Baambrugge

Duo LeCoultre & VanHees - viool & gitaar -  
“Songs of Europe” - De Falla, Brel, Britten, Berio



29 sep Hexagon Ensemble - fluit, hobo, klarinet, fagot, 
hoorn & piano - “Russen tussen hemel & aarde”

Het Hexagon Ensemble heeft een sterke affiniteit 
met het Russische repertoire. In dit programma: 
Avond in Georgië (II), Kwintet in bes groot (RK), 
uit de Chrysostomos Liturgie opus 31 (R) en de 
Schilderijententoonstelling (M).

Ippolitov-Ivanov (II), Rimski-Korsakov (RK), 
Rachmaninov (R) en Moessorgski (M)

Wout van den Berg (fluit), Bram Kreeftmeijer (hobo) 
Arno van Houtert (klarinet), Christiaan Boers (hoorn) 

Marieke Stordiau (fagot) en Frank Peters (piano)

Maria Valdmaa (sopraan), Elena Vyaznikova (fluit), Anna Smith 
(altviool) en Victoria Davies (harp) brengen een mooi programma 
met werken van Franse componisten en van de Engelse Tavener. 

10 nov Bob van der Ent & Daniël Kramer -  
viool & piano - “Weense klassiekers”

Mozart, Beethoven, Schubert 
 - Sonates en Fantasie voor viool en piano....

…een klassiek-romantisch programma vol  
bruisende energie en levensvreugde!

Dorpskerk Abcoude; toegangskaarten aan de zaal € 24, in de voorverkoop € 18

Dorpskerk Abcoude; toegangskaarten aan de zaal € 19, in de voorverkoop € 15

Dorpskerk Abcoude; toegangskaarten aan de zaal € 19, in de voorverkoop € 15

*1 dec Barokvrienden - sopraan/cello, viool, hobo, orgel -  
Bach, Telemann, Händel

Saskia van der Wel (sopraan/cello), Elisabeth 
IngenHousz (viool), Marjolein Koning (hobo) 
en Vincent van der Laar (orgel), vooraan-
staande barokmusici, spelen barokmuziek 
op authentieke instrumenten of kopieën 
daarvan; barok zoals barok bedoeld was.  

*Dorpskerk Baambrugge; toegangskaarten aan de zaal € 16, in de voorverkoop € 13

26 dec Heleen Gerretsen met Hoog van de Toren & 
Vocaal Ensemble Larynx - “KERSTCONCERT” 
- verteller/blokfluit/zink, trombones, kamerkoor

Heleen Gerretsen brengt kerstverhalen en andere vertellingen 
uit de late middeleeuwen. Zij bespeelt ook de zink, een 
blaas instrument dat goed accordeert met de vier trombones 
van Ensemble Hoog van de Toren (Arnoud Arntz, Otto van 
Tubergen, Anna Oostendorp, Marcel Hesselink). De klankkleur 
van deze blaasinstrumenten mengt zich wonderwel met de 
stemmen van de zangers o.l.v. dirigente Martine des Tombe. 
Dorpskerk Abcoude; toegangskaarten aan de zaal € 19, in de voorverkoop € 15

26 jan  Academisten Koninklijk Concertgebouw-
orkest 

De Academie van het Koninklijk Concertgebouworkest biedt jaarlijks plaats 
aan enkele talentvolle jonge musici uit binnen- en buitenland om een heel 
seizoen deel te nemen aan orkestproducties. Zij worden begeleid door leden 
van het orkest. Wederom internationaal toptalent in Abcoude!

Dorpskerk Abcoude; toegangskaarten aan de zaal € 19, in de voorverkoop € 15

23 feb  Duo IJlstra & Garcia - saxofoon & piano - 
“Is jazz music too?” - Gershwin, Ravel

Klassieke muziek van Ravel (Pavane pour une enfante défunte) en 
Gershwin (Rhapsody in blue). Femke IJlstra (saxofoon) en Celia 
García-García (piano) herscheppen de sfeer van New York in de 
Roaring Twenties en vertellen over Ravel en Gershwin en de vriend-
schap van deze componisten met sopraan Éva Gauthier, die als 
eerste jazzmuziek durfde te zingen in een “serieuze” klassieke zaal.

Dorpskerk Abcoude; toegangskaarten aan de zaal € 19, in de voorverkoop € 15

22 mrt Barokensemble Eik en Linde 
“Johannes Passion” - J.S. Bach 

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

*17 mei Duo LeCoultre & VanHees -  
viool & gitaar - “Songs of Europe”

Met medewerking van Merel van Schie (alt) en andere solisten.

*Dorpskerk Baambrugge; toegangskaarten aan de zaal € 16, in de voorverkoop € 13

 Floor Le Coultre en Martin van Hees vormen een dynamisch en 
expressief duo met een kleurrijk repertoire.  Zij spelen liederen be-
werkt voor viool en gitaar van De Falla, Brel, Britten, Berio, e.a.; 
muziek van componisten uit Zuid-Amerika, Europa en de Balkan.

20 okt Aleida Ensemble -  
zang, fluit, altviool & harp -  
Ravel, Hahn, Milhaud, Tavener 


