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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, Stationsplein 27

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 2018 -2019SEIZOEN 2018 -2019

E-mail: info@raadhuisconcerten.nl
www.raadhuisconcerten.nl

Geacht publiek,

Bij een jubileumseizoen hoort een grote aanpak, maar 
dan wel eentje die in de Burgerzaal past. Ook dit 
seizoen verrassen we u graag met zes keer topkwaliteit 
in een intieme concertzaal en programma’s die speciaal 
voor deze serie zijn samengesteld. We hopen dat u het 
vijfentwintigste seizoen samen met ons komt vieren. 
Tot ziens in de Burgerzaal!

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

Seizoen 2018-2019

25 september 2018
Hilversums internationale ster

20 november 2018
Japins Tsjaikovski  

22 januari 2019
Kom dansen met Felix en LUDWIG

12 maart 2019
De oorwurm van Bach

21 mei 2019
Jazzgigant Greetje Kauffeld & DIG d’DIZ

25 juni 2019
Groot Omroepkoor in Raadhuisformaat

Voorzitter Stichting Raadhuisconcerten: Mathilde Smit Te
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Jubileumseizoen 2018 - 2019

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 Tim Kliphuis Sextet

DIG d’DIZ 

Arthur Japin

Daria van den Bercken 

Greetje Kauffeld
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12 MA ART 2019

De oorwurm van Bach

Wat als je Bach maar niet uit je hoofd krijgt? Dan moet je er iets 
mee doen. De nieuwste generatie Nederlands toptalent speelt 
onder andere zijn Derde Brandenburgs Concert. Het tijdens de 
Raadhuisconcerten geboren Tim Kliphuis Sextet komt dit jubileum-
seizoen terug en ook die musici krijgen Bach niet uit hun systeem. 

Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek 
Nadia Wijzenbeek viool
Tim Kliphuis Sextet: Janneke van Prooijen viool, 
Frank Brakkee altviool, Charles Watt cello,  
Tim Kliphuis viool, Nigel Clark gitaar, Roy Percy bas

25 JUNI 2019

Groot Omroepkoor in Raadhuisformaat

Als uitsmijter van het 25-jarig 
jubileumseizoen eindigen 
we met een vocaal festijn.  
Leden van het vermaarde 
Groot Omroepkoor vormen 
speciaal voor deze gelegen-
heid een octet en trakteren 
het publiek van de jarige 
Raadhuisconcerten op 
prachtige melodieën uit 
heel Europa.

Maja Roodveldt, Anitra Jellema, Anjolet Rotteveel, 
José Kamminga, Uroš Petrač, Alan Belk, Daniël Hermán 
Mostert, Ludovic Provost zang, Ben Martin Weijand piano 
Met werken van Fauré, Bach, Dvořák, Elgar en Bartók

22 JANUARI 2019

Kom dansen met Felix en LUDWIG 

Vergeet uw dansschoenen niet mee te nemen deze avond! 
Het met een Grammy bekroonde LUDWIG speelt Mendelssohns 
magische Midzomernachtsdroom, prachtig bewerkt door Max 
Knigge. Na de pauze transformeert LUDWIG in een salonorkest 
en de Burgerzaal in een heuse balzaal, zoals Dudok dat ooit 
bedoeld had. Zwier mee met LUDWIGs Dansorkest op een 
Weense wals of chachacha.

LUDWIG
Met werken van Mendelssohn, Strauss en nog veel meer  

21 MEI 2019

Jazzgigant Greetje Kauffeld & DIG d’DIZ
Jazz is voor de Raadhuis-
concerten een relatief 
jonge muziekstijl, maar de 
stad Hilversum heeft een 
lange traditie met jazz. 
Het toenmalige Hilversums 
Conservatorium, gevestigd 
in een gebouw van Dudok, 
heeft veel jazzgrootheden 
voortgebracht, waaronder 
de line-up voor dit concert. 

Zo komt de ‘parel van de Nederlandse Jazz’ samen met de musici 
van DIG d’DIZ weer thuis in het Raadhuis.

Greetje Kauffeld zang
DIG d’DIZ: Jan Menu baritonsaxofoon,  
Maarten van der Grinten gitaar, Jan Voogd contrabas

25 SEP TEMBER 2018

Hilversums internationale ster 
Sopraan Lara Marie Müller 
groeide op in Hilversum 
en maakt in Londen furore 
aan de Guildhall School of 
Music and Drama en 
Garsington Opera.  
Samen met de Ierse pianist 
Gary Beecher brengt zij een 
gevarieerd programma ten 
gehore en ook bundelt zij 
de krachten met artistiek 
leider Nadia Wijzenbeek in 
een spetterende finale. 
Mis deze unieke kans niet 
om later te kunnen zeggen 
over haar debuut in het 
Raadhuis: “ik was erbij!”.

Lara Marie Müller sopraan  
Gary Beecher piano, Nadia Wijzenbeek viool
Met werken van Britten, Bach, Wolf, Strauss en Saint-Saëns

Wijzigingen voorbehouden.

20 NOVEMBER 2018

Japins Tsjaikovski 

Het werk van Arthur Japin 
raakt vaak aan muziek. 
Zo ook in het boek Kolja, 
waarin Tsjaikovski een 
grote rol speelt. Een literair 
concert met een van 
Neerlands grootste auteurs 
en de Nederlands-Russische 
pianiste Daria van den 
Bercken rondom zijn meest 
recente boek.

Arthur Japin verteller 
Daria van den Bercken piano
Met werken van Tsjaikovski, Scarlatti en Mozart 
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