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Abonnementen
Een abonnement voor de hele serie kost € 90,-. 
Bestellen is mogelijk via www.raadhuisconcerten.nl 
Ook te koop bij een van onze verkooppunten: 
- Boekhandel Voorhoeve, Kerkstraat 77-79 
- VVV, Kerkbrink 6 (Hilversums Museum)

Losse kaarten
Losse kaarten à € 18,- zijn te reserveren via de website  
www.raadhuisconcerten.nl of te koop in Hilversum bij  
de VVV, de Bibliotheek en Boekhandel Voorhoeve.  
U kunt aan de zaal alleen betalen met pinpas.

Plaats: Raadhuis Hilversum - Burgerzaal
Aanvang concerten: 20.15 uur; zaal open 19:45 uur
Carillonconcert: 19.30 uur

Subsidiënten en sponsors

SEIZOEN 2016-2017SEIZOEN 2016-2017

Postbus 1290
1200 BG Hilversum
E-mail: info@raadhuisconcerten.nl
www.raadhuisconcerten.nl

Geacht publiek,

Hartelijk welkom bij de Raadhuisconcerten. Een 
kamermuziekserie met zes concerten die speciaal voor 
deze serie zijn samengesteld. Veel van de musici 
komen uit Hilversum en zij stellen hun vrienden en 
collega’s uit binnen- en buitenland graag aan u voor. 
We hebben een veelzijdig en bijzonder programma 
voor u gemaakt en ik hoop u dit seizoen vaak te 
mogen begroeten!

Namens het bestuur van de Raadhuisconcerten,
Nadia Wijzenbeek 
Artistiek leider Stichting Raadhuisconcerten Hilversum

Seizoen 2016-2017

27 september 2016
Souvenirs van de toekomst

22 november 2016
Salon Erard

31 januari 2017
Ich habe genug

21 maart 2017
Hommage aan Hartsuiker

9 mei 2017
Buwalda, Jussen & Jussen

20 juni 2017
Levensvreugde, lichtheid en fantasie

Voorzitter Stichting Raadhuisconcerten: Mathilde Smit 
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Seizoen 2016 - 2017

De Stichting Raadhuisconcerten Hilversum heeft  
de ANBI-status. Dit betekent dat u tot wel 65% van uw 
donaties weer terug kunt krijgen van de belastingdienst. 
Wij informeren u graag over de mogelijkheden! Kijk voor  

meer informatie op www.raadhuisconcerten.nl

Fancy Fiddlers

Marjolein Niels 

Lucas & Arthur Jussen 

Martijn Cornet

Marieke Steenhoek

online media  |  print media
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21 MA ART 2017

Hommage aan Hartsuiker
Pianist Ralph van Raat weet 
als geen ander de moderne 
muziekliteratuur tot leven te 
brengen. Zijn mentor was de 
legendarische Ton Hartsuiker, 
baanbrekend pleitbezorger van 
20e-eeuwse muziek. Het was 
Hartsuiker die de drie musici 
van dit concert bij elkaar bracht 
tijdens hun studie aan het 
Conservatorium van Amsterdam. 
Ze spelen een programma 
met speciale aandacht voor de 
Hilversumse componist 
Tristan Keuris (1946-1996). 

 

Ralph van Raat piano, Michael Hesselink klarinet en 
Nadia Wijzenbeek viool

Tristan Keuris, Darius Milhaud en Béla Bartók

20 JUNI 2017

Levensvreugde, lichtheid en fantasie
Absolute hoogtepunten uit de 
kamermuziek literatuur, gewoon, 
omdat het zulke fantastische 
muziek is. Het strijkkwintet in 
de formatie met twee altviolen 
geeft een extra dimensie aan 
volume en structuur. 
Ongebreidelde levensvreugde 
in het strijkkwintet van Johannes 
Brahms en de doorzichtige 

lichtheid van Felix Mendelssohn.  
Het Woud Ensemble, bestaande uit Hilversumse musici van 
het Radio Filharmonisch Orkest, brengt naast deze 
meesterwerken ook het ten onrechte minder bekende 
Phantasy Quintet van Ralph Vaughan Williams ten gehore. 

Het Woud Ensemble

Altvioolkwintetten van o.a. Felix Mendelssohn 
Johannes Brahms - Kwintet nr. 2 in G gr.t. opus 111
Ralph Vaughan Williams - Phantasy Quintet 

31 JANUARI 2017

Ich habe genug
De religieuze cantate Ich habe 
genug schreef Bach voor de 
feestdag Maria Lichtmis (40 
dagen na de geboorte van 
Jezus). Bariton Martijn Cornet 
keert terug in het Raadhuis en 
zingt deze prachtige cantate 
met de bezetting barokhobo, 

strijkers en klavecimbel. De musici spelen op authentieke 
instrumenten in Telemann en Albinoni, met een glansrol voor 
hoboïste Marjolein Koning. Alleskunner Olga Pashchenko maakt 
furore - zowel in romantisch repertoire als oude muziek - op 
piano, fortepiano, klavecimbel en orgel. In dit concert is zij te 
horen met een Franse suite van Bach.

o.a. Martijn Cornet zang, Olga Pashchenko klavecimbel en 
Marjolein Koning hobo

Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann en  
Tomaso Albinoni 

9 MEI 2017

Buwalda, Jussen & Jussen
Bestsellerauteur Peter 
Buwalda ontdekte de 
magie van klassieke 
muziek nog niet zo lang 
geleden en heeft zich 
met hart en ziel op die 
muziek gestort. 
Hij kreeg carte blanche 
om een programma 
samen te stellen en 
koos voor een avond 

kamermuziek met de getalenteerde pianistenbroers Lucas en 
Arthur Jussen en hun vrienden. Een concert vol verrassingen, 
gepresenteerd door Peter Buwalda.

Peter Buwalda
Lucas & Arthur Jussen piano 
en vrienden

27 SEP TEMBER 2016

Souvenirs van de toekomst 
De Hilversumse tweeling 
Take en Mayu Konoye is 
onwaarschijnlijk getalenteerd 
en staat aan het begin van 
een internationale carrière. 
Zij bundelen hun krachten 
met nog jonger talent: de 
Fancy Fiddlers, bestaande 

uit leerlingen van vioolpedagoge Coosje Wijzenbeek. 
Tonny Eyk was zo onder de indruk van de tweeling en de 
Fancy Fiddlers dat hij speciaal voor hen het stuk Poème pour 
Deux componeerde. De avond eindigt met een strijkorkest-
versie van Tsjaikovski’s zinderende Souvenir de Florence.

Mayu Konoye viool, Take Konoye altviool,  
Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek
M.m.v. Nadia Wijzenbeek en Charles Watt

Wolfgang Amadeus Mozart, Jean-Marie Leclair, Tonny Eyk, 
Handel-Halvorsen en Pjotr Iljitsj Tsjaikovski

Wijzigingen voorbehouden.

22 NOVEMBER 2016

Salon Erard 
De Erard is een moderne 
vleugel die vooral in 
Frankrijk tot aan de Eerste 
Wereldoorlog gemeengoed 
was. Met de bijzonder 
zangerige klank van de Erard 
in het hoofd schreven de 
Franse componisten hun 
muziek. Deze avond is hun 
repertoire te horen zoals het 
bedoeld is. Waan uzelf in 

een Franse salon met het Erard Ensemble en de ‘Dutch diva’s’ 
Marieke Steenhoek en Marjolein Niels.

Georges Bizet - Carmen
Jacques Offenbach - Barcarolle 
Camille Saint-Saëns en Charles Gounod 
Gabriel Fauré - Pianokwartet nr. 1 in c kl.t. opus 15 
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