Nieuwegein, augustus 2016

Geachte Mevrouw/Heer,
Beste liedvriend,
Ook in het seizoen 2016-2017 bent u van harte welkom om de liedrecitals te bezoeken, die georganiseerd
worden door de Vrienden van het Lied. Alle concerten van de 23 afdelingen van de Vrienden van het Lied zijn, op
vertoon van uw lidmaatschapskaart, gratis toegankelijk (zie ook http://vvhl.nl/regio_s).
Op de website van de vereniging www.vvhl.nl vindt u specifieke informatie over de concerten, solisten, regio’s,
concertlocaties, data, aanvangstijden en bijzondere verenigingsactiviteiten.
De afdeling Utrecht heeft in het seizoen 2016-2017 drie concerten geprogrammeerd:
Datum &
aanvangstijd:

Solisten en programma:

Locatie:

Zaterdag
8 oktober 2016
20.00 uur

Francis van Broekhuizen (sopraan),
Martijn Sanders (bariton),
Femke de Graaf (piano).

De Zeven Linden,
Lagenoord 71,
3552 AA Utrecht

Liederen en duetten van o.a. Duparc, Chausson, Bouman,
Hildach en de Utrechtse componisten Richard Hol en
Catharina van Rennes.
In samenwerking met:
‘De Zeven Linden’

www.francisvanbroekhuizen.nl
www.martijnsanders.com
http://vvhl.nl/solisten/instrumentalisten/femke_de_graaf

Zondag
8 jan. 2017
14.00 uur

Hans Pieter Herman (bariton)
Maurice Lammerts van Bueren (piano)

(Max. aantal plaatsen:
55)

Fam. Tasseron,
Odijkseweg 15,
3994 AR Houten

“With love from the icy North”,
Scandinavische liederen van o.a. Sibelius, Grieg en
Stenhammar, en een recent gecomponeerde liederencyclus
over een mislukte expeditie naar de Noordpool: The Andrée
Expedition van Dominic Argento

Zondag
14 mei 2017
15.00 uur

www.hanspieterherman.nl
www.mauricelammertsvanbueren.com

(Max. aantal plaatsen:
45)

Karolina Hartman (mezzosopraan),
Maurice Lammerts van Bueren (piano)

Lekstraat 2
3433 ZB VreeswijkNieuwegein

‘The American Dream’, liederen van Korngold, Eisler,
Strawinsky, Rachmaninoff, Bernstein en Jake Heggie.
www.karolinahartman.com
www.mauricelammertsvanbueren.com

(Max. aantal plaatsen:
30)

U kunt reserveren via telefoonnummer 030 2718142 of e-mailadres lek2@ziggo.nl, onder vermelding
van uw naam, het aantal gewenste plaatsen en uw (telefonische) bereikbaarheid. Binnen enkele
dagen ontvangt u een bevestiging. Mocht u bij nader inzien verhinderd zijn, dan verzoek ik u
vriendelijk dit zo spoedig mogelijk door te geven.
Voor leden is de toegang gratis op vertoon van de lidmaatschapskaart.
Niet-leden en introducé(e)s betalen € 20.00. Het programma en een pauzedrankje zijn inbegrepen in
de jaarlijkse contributie (leden) en de prijs van een los concert (gasten). Het programma en de
liedteksten ontvangt u per e-mail, ongeveer een week voor het concert. U kunt desgewenst zelf een
uitdraai maken van de programma-informatie (word) en liedteksten (pdf).
Om in de toekomst de liedkunst te kunnen blijven promoten is een grote vereniging van essentieel
belang. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website www.vvhl.nl.
Bij de contactpersonen van alle afdelingen en via de secretaris van de VvhL zijn ook cadeaubonnen te
koop voor een liedrecital van de Vrienden van het Lied. Deze bonnen zijn mogelijk een
ideaal geschenk met de feestdagen. Voor € 10,- geeft u iemand een concertkaart cadeau ter waarde
van € 20,-. Het is ook een leuke manier om iemand kennis te laten maken met de liedkunst en de
vereniging.
Tot slot wil ik u vragen of binnen de afdeling Utrecht behoefte bestaat om een ‘leden-voor-leden’liedrecital te organiseren? Een ‘leden-voor-leden’-concert wordt verzorgd door leden, die samen met
hun begeleider liederen in huiskamersfeer verzorgen. Dit recital is niet in de bovenstaande
programmering opgenomen. U kunt uw belangstelling kenbaar maken bij ondergetekende.
Deze aankondiging kan doorgestuurd worden naar andere belangstellenden.
Ik hoop u te ontmoeten op (een van) de drie liedrecitals!
Met vriendelijke groet,
Robert Koch,
Contactpersoon VVHL, regio Utrecht
Lekstraat 2
3433ZB Nieuwegein
t. 030 2718142
e. lek2@ziggo.nl

