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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 Hilversum

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 2017-2018SEIZOEN 2017-2018

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

Geacht publiek,

Hartelijk welkom bij de Raadhuisconcerten. Sinds 1994 
organiseren we zes kamermuziekconcerten per jaar in 
de Burgerzaal van het beroemdste monument van 
architect Dudok. De concerten worden speciaal voor 
deze serie samengesteld. Ook in dit seizoen komen er 
weer wereldberoemde en verrassende werken voorbij, 
waarover de musici u meer zullen vertellen tijdens de 
concerten. Ik hoop u vaak te mogen begroeten!

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

Seizoen 2017-2018

26 september 2017
West Side Story Hilversum

28 november 2017
Trans-Atlantische folklore

30 januari 2018
Brothers & Brubeck

20 maart 2018
Romantiek uit alle windstreken

22 mei 2018
Kunst. Haat! Liefde?

26 juni 2018
Groot, groter, groots

Voorzitter Stichting Raadhuisconcerten: Mathilde Smit Te
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Seizoen 2017 - 2018

STEUN ONS! Met uw hulp kunnen wij bijzondere concerten 
met professionele musici blijven organiseren. De Stichting 

Raadhuisconcerten Hilversum heeft de culturele ANBI-status. Dit 
houdt in dat het fiscaal aantrekkelijk is om als donateur of sponsor 
betrokken te zijn. Wij informeren u graag over de mogelijkheden! 

Kijk voor meer informatie op www.raadhuisconcerten.nl

Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet

The Atlantic Trio
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De Raadhuisconcerten worden mede mogelijk gemaakt door de volgende 
sponsors en partners. Wij danken hen hartelijk voor hun betrokkenheid:



20 MA ART 2018

Romantiek uit alle windstreken
Deze lente strijkt de 
crème de la crème 
van jonge musici neer 
op het podium van 
het Raadhuis. Laat 
u meeslepen door 
een weldaad aan 
romantische muziek. 
Een programma 
rondom Brahms’ 
Pianokwartet in 

c kleine terts, waarin de componist zijn onmogelijke liefde 
voor Clara Schumann laat doorklinken. En waarin hij naar 
eigen zeggen refereerde aan Goethes Die Leiden des jungen 
Werthers. 

 

Maria Milstein viool, Judith Wijzenbeek altviool, 
Ketevan Roinishvili cello en Hanna Shybayeva piano

26 JUNI 2018

Groot, groter, groots
Het seizoen eindigt groots 
met een podium vol 
strijkers en blazers.
Het groot septet van de 
Zweed Berwald is ten 
onrechte een minder 
bekend meesterwerk. 
Het vormt een mooie 
combinatie met grote broer 
Schubert. Zijn octet is een 
van de grootste werken in 
de kamermuziek met 
waarlijk symfonische 
proporties. 

Arjan Woudenberg klarinet, Birgit Strahl fagot,  
Laurens Otto hoorn, Nadia Wijzenbeek en 
Dana Mihailescu viool, Francien Schatborn altviool, 
Charles Watt cello en Wilmar de Visser contrabas 

30 JANUARI 2018

Brothers & Brubeck 

Het Feenbrothers Quartet; vier broers met indrukwekkende 
individuele carrières in ensembles als het Metropole Orkest, Jazz 
Orchestra of the Concertgebouw, Caro Emerald en het Koninklijk 
Concertgebouworkest. Als kind al werden de broers betoverd door 
de improvisaties van de legendarische Dave Brubeck en de 
magische toon van zijn illustere altsaxofonist Paul Desmond. Deze 
muziek, die vroeger werd gedraaid in Huize Van der Feen, vormt 
tijdens dit concert de rode draad, als ode aan hun jeugdhelden.

FEENBROTHERS QUARTET: Paul van der Feen saxofoon, 
Mark van der Feen piano, Matthijs van der Feen drums en 
Clemens van der Feen contrabas 

22 MEI 2018

Kunst. Haat! Liefde?
Tolstojs Kreutzersonate 
is een verhaal van haat, 
liefde en jaloezie maar ook 
van de kracht van kunst. 
Tolstojs roman staat tussen 
Beethovens Kreutzersonate 
en Janáčeks gelijknamige 
strijkkwartet. 
Met dit drietal hoogtepunten 
uit de muziek en literatuur 
wordt het drama van de 

Kreutzersonate vanuit verschillende perspectieven belicht.

Guy Clemens acteur
Roswitha Devrient concertdramaturg
VESPUCCI KWARTET: Lisanne Soeterbroek en Robert Lis 
viool, Stephanie Steiner altviool en Douw Fonda cello
m.m.v. Crit Coenegracht cello 

26 SEP TEMBER 2017

West Side Story Hilversum 
Het wervelende Nieuw 
Amsterdams Klarinet 
Kwartet opent het seizoen 
met een feestelijk 
programma rondom 
Bernsteins wereldberoemde 
West Side Story in een 
bijzondere bewerking door 
Henk Huizinga. Violiste 
Nadia Wijzenbeek neemt 
hierin de mooie vioolsolo 

voor haar rekening. Stadsdichter Robert Grijsen zal met eigen 
werk een Hilversumse draai aan de uitvoering geven. 

NIEUW AMSTERDAMS KLARINET KWARTET: 
Sergio Hamerslag, Bart de Kater, Tom Wolfs en 
Jesse Faber klarinet 
m.m.v. Nadia Wijzenbeek viool en 
stadsdichter van Hilversum Robert Grijsen

Wijzigingen voorbehouden.

28 NOVEMBER 2017

Trans-Atlantische folklore 
De vermaarde bariton 
Maarten Koningsberger 
brengt samen met The 
Atlantic Trio uit Hilversum 
een prachtig programma 
rondom volksmuziek van 
grote componisten. Schotse 
volksliederen van Beethoven, 
Griekse melodieën van 
Ravel, Duitse greensleeves 
van Brahms, Amerikaanse 

volksmuziek van Copland en het geliefde Dumky Trio van de 
Tsjechische componist Dvořák.

Maarten Koningsberger bariton  
THE ATLANTIC TRIO: Bas Verheijden piano,  
Janneke van Prooijen viool en Ansfried Plat cello
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