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Voor het bijzondere pianoconcert van 30 oktober door Ischico Velzel is een 
vleugel geplaatst in het midden van de kerkzaal. Het publiek kreeg een 
prachtig zicht op de pianiste en op haar gezichtsuitdrukkingen tijdens haar 
prachtige spel. Dat ook de pianiste zelf heeft genoten van deze middag 
bewijst de reactie die ze stuurde: “Ik heb met erg veel plezier gespeeld. Ik 
vond de sfeer heel fijn. Heel erg bedankt voor het warme welkom en de 
goede organisatie.” 
 

 

Reserveer uw kaarten voor de komende concerten: 
 

Zondagmiddag 29 januari 2023 15.00 uur. Ensemble Piú Corde met muzikale klanken geïnspireerd door 
Schotland en uitgevoerd door Anna Jane Lester viool, Ania Katynska cello en Liene Maderna-Stradina   piano 
forte. (zie afbeelding volgende pagina). Werken van L. van Beethoven en I. Pleyel. 

 
Zondagmiddag 26 februari 2023 15.00 uur. Duo Dimitar Dimitrov en Elvire 
Boelee. Twee gerenommeerde concertpianisten spelen op de Yamaha vleugel 
quatre-mains werken van o.a. Liszt en Mozart. Ook nu plaatsen we de vleugel 
weer midden in de kerkzaal met een goed zicht op de uitvoerenden.  
 
Zondagmiddag 26 maart 2023 15.00 uur. Strijkers van het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest. Vijf jonge talentvolle musici uit het RPO verzorgen een sprankelende en dynamische 
middag met muziek uit het repertoire van het RPO maar dan voor Muziek in Waddinxveen.  
 
Het complete programma voor 2022/2023 staat op www.muziekinwaddinxveen.nl  
 
 

                                                                                                     
 
                             

 

 
 

 
 

Ischico Velzel aan het inspelen op de vleugel. Concert 30.10.2022  

  ZOEKT U EEN CREATIEF EN WAARDEVOL GESCHENK VOOR SINTERKLAAS OF 
  KERST, EEN CADEAUBON VOOR ÉÉN VAN DE CONCERTEN.  BEL 0653281016 

 

De remonstrantse kerk in een winters jasje 

Fonds Podium Kunsten maakt het optreden 
in kleine zalen mogelijk van professioneel 
geschoolde musici met een nationale en 
internationale ervaring. Het FPK zorgt voor 
een conforme vergoeding van de musici bij 
een aantrekkelijke entreeprijs voor de 
concerten. 



Bestuur Muziek in Waddinxveen: 

Albert Grooten, voorzitter 
Jan van den Heuvel, secretaris/penningmeester 
Harry Weijs, programmacommissie 
 
www.muziekinwaddinxveen.nl  
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De decembermaand is de maand van de kerstmuziek. Muziek in Waddinxveen laat in die maand de muziek over aan 
onze vrienden van CONCORDIA. 17 December een kerstconcert in de Ontmoetingskerk om 20.00 uur en 26 december 
“kerst in de stal” in de Sint-Victorkerk om 14.00 uur s middags. Zie de website  www.concordia-waddinxveen.nl  

De KUNSTKRING WADDINXVEEN geeft op 7 december om 19.30 uur een Kerstlezing door Wendy Fossen en op 12 
januari 2023 een presentatie over “de verschillende wegen naar de abstractie´. Zie: www.waddinxveensekunstkring.nl   

Wist U dat de remonstrantse kerk niet alleen voor muziek een uitstekende locatie is, maar ook voor een verjaardag, 
een jubileum, een lezing of een vergadering met gratis gebruik van een beamer en wifi? 
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Het bestuur en de medewerkers van de  
zondagmiddagconcerten wensen U een goed 
uiteinde en een spannend nieuw muzikaal jaar. 

                                                                         M U Z I E K  EN  C U L T U U R  I N  D E C E M B E R  

LIENE MADERNA - STRADINA speelt op 29 januari 2023 op een 
pianoforte. De pianoforte is de aanduiding voor een vroegere piano  uit 
de 18e en begin 19e eeuw. In tegenstelling tot de gebruikelijke  
ontwikkeling van de piano kan de pianoforte zowel hard (forte) als zacht 
(piano) gespeeld worden. Ook de klankkleur verschilt van de moderne 
piano. De grote componisten zoals Bach, Beethoven en Haydn 
componeerden hun muziek op een pianoforte.                                                                                                                              

  

 

VUURWERK en SPEKTAKEL IN DE ARENA of HERRIE IN DE KERK, 
5 strijkers die met hun stokken een muzikaal duel uitspelen op 
het podium  in de remonstrantse kerk.  
 
Leden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest komen naar 
Waddinxveen met hun viool, cello en bas om muziek van het RPO 
repertoire te spelen. 
   
Zet zondag 26 maart in uw agenda en kom genieten van jonge 
mensen op uw podium.  


