Stichting Kamermuziek Deventer (bijlage)
Alle concerten t/m december 2020 zullen circa een uur duren en op de aangekondigde datum
twee keer worden uitgevoerd: van 17 uur tot ca. 18 uur en van 20 uur tot ca. 21 uur.
Het uitgestelde concert (dd 21 april 2020) door het Busch Trio vindt plaats op maandag 21
september 2020, om 17 uur en 20 uur. Programma:
– Haydn: Pianotrio in es, Hob. XV:31 Jakobs Traum
– Schubert: Adagio voor pianotrio in Es, D 897 Notturno
– Mendelssohn: Pianotrio nr. 1 in d, op. 49
Alle kaarthouders ontvangen bericht van de Deventer Schouwburg over restitutie van de
betaalde toegangsprijs en de mogelijkheid om (een deel van) het bedrag te doneren.
Vervolgens kunt u zelf nieuwe kaarten bestellen voor een van de concerten op 21 september.

--67ste seizoen 2020/2021
Woensdag 7 oktober 2020
Metamorphoses Trio, klarinet, altviool en piano
Programma: ‘Mozart & the French’
– Mozart: Trio voor klarinet, altviool en piano in Es, KV 498 Kegelstatt Trio
– Ravel: Sonatine voor piano
– Debussy: Première rhapsodie, voor klarinet en piano
– Leo Smit: Trio voor klarinet, altviool en piano
– Theo Loevendie: Metamorf, voor klarinet, altviool en piano (allereerste uitvoering)
Dinsdag 27 oktober 2020
Boris Giltburg, piano
Programma I in het kader van BTHVN2020
(Ludwig van Beethoven, geboren 16 of 17 december 1770):
– Sonate nr. 30 in E, op. 109 (1820)
– Sonate nr. 31 in As, op. 110 (1821)
– Sonate nr. 32 in c, op. 111, (1821-22)
Woensdag 2 december 2020
Van Baerle Trio, piano, viool en cello
Programma II in het kader van BTHVN2020
(Ludwig van Beethoven, geboren 16 of 17 december 1770):
– Pianotrio op. 1 nr. 2 in G (1794-95)
– Pianotrio op. 70 nr. 2 in Es (1808)
Zoals reeds vermeld zullen de musici het concert twee keer uitvoeren: om 17 uur en om 20 uur

Deventer Schouwburg
Kaartverkoop:
Online via www.deventerschouwburg.nl en telefonisch via 0900-3000200 (45 cpm)
Er is geen kassaverkoop.

Hoe en onder welke omstandigheden de vier concerten in 2021 zullen worden uitgevoerd is
afhankelijk van het Coronabeleid van de overheid. Gepland staan:
Dinsdag 26 januari 2021
Cuarteto Quiroga
Op het programma staan werken van: Canales, Halffter, Brunetti en Bartók.
Maandag 15 februari 2021
Wiener Mozart Trio, piano, viool en cello
(Het ensemble viert in het jaar 2021 zijn 30-jarig bestaan.)
Op het programma staan werken van Mozart en Schumann.
Maandag 8 maart 2021
Klaartje van Veldhoven, sopraan
Paul Komen, piano
Op het programma staan werken van Debussy en Poulenc.
Woensdag 21 april 2021
Lena Neudauer, viool
Wen Xiao Zheng, altviool
Danjulo Ishizaka, cello
Rick Stotijn, contrabas
Silke Avenhaus, piano
Op het programma staan werken van Vaughan Williams, reflecties op Schuberts lied ‘Die Forelle’
en Schubert (Forellenkwintet).

Stichting Kamermuziek Deventer
Op de website van de Stichting Kamermuziek Deventer vindt u alles over de concerten, met
praktische informatie over de kaartverkoop, maar ook recensies en de programma’s van alle
concerten sinds 1954!
Op de Home pagina kunt u onder ‘Volg ons’ uw e-mailadres invoeren. U ontvangt dan een e-mail
wanneer er nieuwe berichten, bijvoorbeeld over de geplande concerten, zijn geplaatst op de
website.

www.kamermuziek-deventer.nl

Stichting Vrienden Kamermuziek Deventer
De vriendenstichting vindt het van grote waarde dat er in Deventer een kamermuziekserie
bestaat met concerten van kwalitatief hoog niveau. De vrienden steunen daarom de Stichting
Kamermuziek Deventer, die verantwoordelijk is voor deze concerten, jaarlijks met een
substantiële bijdrage.
Door vriend te worden ondersteunt u de serie kamermuziek en de musici die daarin optreden.
Informatie over de vriendenstichting vindt u op www.kamermuziek-deventer.nl , pagina: Over
ons / Stichting Vrienden.
U kunt zich aanmelden bij de secretaris, Joep Walter, Pier Panderhof 5, 7425 NN Deventer.
E-mail: joepwalter51@gmail.com
Bankrekening: NL98 ABNA 0441 3335 67, t.n.v. Stichting Vrienden Kamermuziek Deventer.

