
 

  

 

 

  

Update Kamermuziekconcerten  

 

 

 

De coronamaatregelen hebben voor de serie kamermuziek 2020/21, georganiseerd door de 

Stichting Kamermuziek Deventer in samenwerking met de Deventer Schouwburg, tot gevolg 

gehad dat concerten zijn geannuleerd of uitgesteld tot later. In september en oktober heeft u nog 

twee concerten kunnen bezoeken. Deze hebben we kunnen organiseren omdat de schouwburg 

onder strikte voorwaarden tot 150 bezoekers in de grote zaal mocht ontvangen. De 

medewerkers van de schouwburg hebben toen alles goed en veilig geregeld voor de bezoekers. 

 

Hierna werd het aantal toeschouwers beperkt tot maximaal 30. Ook met twee concerten op een 

dag levert dat een te lage recette op en is het financieel niet verantwoord de concerten door te 

laten gaan. 

Concerten in 2021 

In december moest de schouwburg sluiten door de strengere coronavoorschriften. In ieder geval 

tot en met 19 januari, maar zoals u weet is deze periode met tenminste drie weken verlengd. De 

verwachting is dat, als de theaters weer open mogen, het eerst voor een beperkt publiek zal zijn. 

 

Alles overziend zullen de concerten van de serie kamermuziek in de maanden januari, februari 

en maart niet kunnen plaatsvinden. In overleg met de betrokken musici, die voor een deel buiten 

Nederland wonen, zal uitgezocht worden of de concerten later in het jaar alsnog gepland kunnen 

worden. 



Vervolg seizoen 2020/21 

Hopelijk kunnen we op 1 april een herstart maken. In ieder geval staat dan het pianorecital van 

meesterpianist Boris Giltburg op het programma met de laatste drie pianosonates van 

Beethoven. 

 

Dit concert kon op 27 oktober vorig jaar niet doorgaan. Kaarten die u daarvoor heeft gekocht 

blijven geldig en de schouwburg zal u tijdig benaderen of u er gebruik van wilt maken.  

Donaties 

De kaarthouders van de afgelaste concerten zijn heel royaal geweest in het doneren van het 

geld voor de kaarten. Heel veel dank daarvoor, we zullen het met een goede verdeling laten 

toekomen aan de betrokken musici. 

Seizoen 2021/22 

Er is een nieuw seizoen 2021/22 voorbereid met, zoals u mag verwachten, een mooi programma 

en uitstekende musici. Later in het jaar zullen we u hierover informeren. 

 

Wij hopen u snel weer te mogen begroeten in de schouwburg! 

 

Stichting Kamermuziek Deventer 

  

  

 

 

Expositie Beethoven  

 

In het kader van het Beethovenjaar 2020 

hebben we beeldend kunstenaars uit Deventer 

gevraagd zich te laten inspireren door de 

componist. Dit heeft 17 werken opgeleverd die 

nu al online te zien zijn. De werken zullen nog 

worden geëxposeerd in mei/juni a.s. in de 

Lebuinuskerk. 

Bezoek de online expositie 

 

  

 

 

  

https://kamermuziek-deventer.nl/Beethoven/Expositie27.10.2020.pdf 



 

 

Blijf op de hoogte  

 

Wilt u van alle ontwikkelingen op de hoogte zijn 

en blijven, dan raden we u aan om de websites 

van de Deventer Schouwburg en zeker ook van 

de Stichting Kamermuziek te bezoeken. Daar 

kunt u altijd de actuele stand van zaken vinden. 

Ga naar de website 

 

  

 

 

  

 

 

Deventer Schouwburg 

deventerschouwburg.nl 

0900 - 3000 200 ( € 0,45 p/m) 

Je hebt de Servicemail ontvangen op: 

f.j.kornet@gmail.com 

voorkeuren aanpassen of afmelden.
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