u koopt uw kaarten eenvoudig
online via zeistermuziekdagen.nl. Wij brengen dan geen administratiekosten in rekening.
U betaalt via iDEAL of met de PODIUM cadeaukaart. U ontvangt uw toegangsbewijzen via
de mail en print deze zelf uit. Voor € 2 sturen wij ze ook per post aan u op. Bestellen kan tot
17.00 uur op de dag van het concert;
bij boekhandel Kramer & van Doorn tot en met één dag voor het concert.
Let op: alleen voltarief kaarten. U vindt de boekhandel aan de Slotlaan 221 te Zeist;
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met de bon in deze folder. U betaalt met een eenmalige machtiging. Per bestelling wordt
€ 5 administratiekosten in rekening gebracht. Bestellen kan tot en met 15 juli.
U ontvangt de kaarten dan vóór 8 augustus per post;
aan de zaal. Daar kunt u uitsluitend per pin betalen.
Telefonisch of via e-mail bestellen
is niet mogelijk. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd en
restitutie is niet mogelijk. Voor
alle bestelwijzen geldt: mits niet
uitverkocht. Op alle bestellingen
zijn onze bezoekersvoorwaarden
van toepassing. U vindt deze
op onze website.

Stuur de bestelbon naar:
Stichting Zeister Muziekdagen - bestellingen
Walkartweg 55 ,
3701 HV Zeist

ze

Heeft u een vraag over uw
bestelling?
Neem dan contact op via
bestellingen@zeistermuziekdagen.nl
of 06 - 8309 3113.

ist
erm

Vrienden krijgen korting
Draagt u de Zeister Muziekdagen
ook een warm hart toe? Als
Vriend heeft u een streepje voor!
Een Vriendenbijdrage van € 35
geeft recht op een korting op
één kaartje per concert. Met een
bijdrage van € 60 krijgt u op twee
kaarten per concert korting. Geef

bij uw online bestelling aan Vriend
te willen worden en de korting
wordt meteen verrekend. Meer
weten?
Kijk op zeistermuziekdagen.nl
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kamermuziekfestival & masterclasses

n.n

Internationaal

08 Zomer
festival

17
31
2019

~ Belcea Quartet, foto: Marco Borggreve

Voor de jubileumeditie van de Zeister Muziekdagen heeft artistiek leider Alexander Pavlovsky
een feestelijk programma samengesteld dat van start gaat met het Belcea Quartet en het
Novus String Quartet. Het Jerusalem Quartet speelt onder meer met de vermaarde
pianiste Elisabeth Leonskaja. We keren terug naar onze roots met een koffieconcert in
het Beauforthuis waar u het Busch Trio hoort. Tijdens het Rising Stars concert hoort u
jonge, talentvolle musici: het Nederlandse Animato Kwartet, celliste Irene Enzlin
en pianist Pedro Borges spelen met altviolist Avri Levitan. Verder staan op het
programma concerten door het Quatuor Modigliani met klarinettiste
Sharon Kam, het Schumann Quartett met pianist Boris Giltburg en een
Cross-overconcert van harpist Remy van Kesteren met Morris Kliphuis
en Jurjen Alkema. Ook het rijke Muziek & zo met o.a. Rondo Zeist,
het Openluchtconcert, Familieconcert, een filmavond en een lezing
door musicoloog Leo Samama ontbreekt niet.

masterclasses

praktisch

Twee weken les krijgen van topmusici
zonder de druk te ervaren van een
concours? Dat kan alleen bij de
Zeister Muziekdagen!
Uit de hele wereld komen jonge musici naar
Nederland om masterclasses te volgen bij
wereldberoemde musici die ook optreden
tijdens het festival. Dit jaar zijn de docenten
alle leden van het Jerusalem Quartet,
Oliver Wille (viool), Avri Levitan (altviool),
Alexander Rudin (cello) en Boris Giltburg
(piano). Geïnteresseerde toehoorders
kunnen de masterclasses gratis bijwonen.

BEREIKBAARHEID
De avondconcerten vinden plaats in de
Grote Kerkzaal van de Evangelische
Broedergemeente, Zusterplein 12,
3703 CB Zeist. De Kerkzaal is goed
bereikbaar met het openbaar vervoer.
U kunt uw auto gratis parkeren bij Slot Zeist.

LOCATIE:
Cenakel van Kontakt der Kontinenten,
Amersfoortsestraat 18, Soesterberg
Week 1: ma 19 t/m za 24 augustus
9.30 - 12.30 uur
Week 2: ma 26 t/m do 29 augustus
9.30 - 12.30 uur
Tijden onder voorbehoud

ETEN EN SLAPEN
Ontspannen een hapje eten voorafgaand
aan uw bezoek? Op loopafstand van de
kerkzaal vindt u Hotel Theater Figi,
restaurant Hermitage en Lokaal Victoria.
Wanneer u hen bezoekt kunt u er zeker van
zijn dat u op tijd bij het concert bent.
Hotel Theater Figi en Hotel Restaurant
Oud London bieden speciale hotelarrangementen.
Meer informatie over de mogelijkheden
vindt u op de websites van de genoemde
gelegenheden en op zeistermuziekdagen.nl.

studententournee

Onderdeel van de masterclasses is de
Studententournee die studenten de kans
biedt op verschillende locaties podiumervaring op te doen. Enkele van deze
concerten zijn vrij toegankelijk. De afsluiting
van de tournee is het gratis Studentenslotconcert op de festivallocatie in Zeist.
De programma’s worden ter plaatse
bekend gemaakt.
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festival 2019
wijzigingen voorbehouden

za 17 augustus | 20.15 uur

do 22 augustus | 20.15 uur

za 24 augustus | 20.15 uur

Belcea Quartet &
Novus String Quartet
W. A. Mozart - Strijkkwartet in C KV 465
B. Bartók - Strijkkwartet nr.6
F. Mendelssohn - Strijkoctet op.20

Schumann Quartett &
Boris Giltburg - piano
F. Schubert - Strijkkwartet op.161 D 887
N. Medtner - Pianosonate op.22
C. Franck - Pianokwintet in f

zo 18 augustus | 15.00 uur | muziek & zo

zo 25 augustus | 11.00 uur

Meet-and-greet:
het Novus String Quartet
Figi Zeist (Exclusief voor Vrienden van de
Zeister Muziekdagen en hun genodigden)
di 20 augustus | 20.15 uur

Novus String Quartet &
Alexander Pavlovsky - altviool
J. Haydn - Strijkkwartet nr.6 in D op.17
Alban Berg - Lyrische Suite voor strijkkwartet
F. Mendelssohn - Strijkkwintet op.87
wo 21 augustus | 20.15 uur | muziek & zo

Rising Stars
Animato Kwartet
Pedro Borges - piano
Irene Enzlin - cello
& Avri Levitan - altviool
L. van Beethoven - 7 Variaties voor cello
en piano in Es
C. Debussy - Sonate voor cello en piano
W.A. Mozart - Strijkkwartet in C KV 157
J. Brahms - Strijksextet nr.1
Strawinsky - Drie stukken voor strijkkwartet

Busch Trio | Koffieconcert
W. A. Mozart - Pianotrio in G KV 564
F. Schubert - Pianotrio in Es op.100 D 929
Beauforthuis: ‘back to our roots concert’

vr 23 augustus | 13.30 uur | muziek & zo

zo 25 augustus | 15.30 uur | muziek & zo

Rondo Zeist
Drie korte concerten in het centrum van
Zeist. Gilde Zeist geeft een korte historische
toelichting op elk gebouw. Vanaf 13.30 uur
kan een tentoonstelling van de Zilverkamer
Zeist worden bezichtigd
Startpunt: Hotel Theater Figi,
sponsor Rondo Zeist

Familieconcert 3+
‘De Wolf in de Wolken’
Karin Leutscher - fluit
Liesbeth Vreeburg - harp
Toegang vrij
di 27 augustus | 20.15 uur

vr 23 augustus | 21.00 uur

Jerusalem Quartet &
Elisabeth Leonskaja - piano
D. Shostakovich - Pianokwintet op.57
A. Dvořák - Pianokwintet op.81

Openluchtconcert
Young Strings Zeist, jongste
deelnemers masterclasses:
L. van Beethoven - Strijkkwartet op. 18/4
Duo Stenzel & Kivits muziekcabaret:
muzikale virtuositeit, humor, technisch
vernuft en speelplezier.

Cross-overconcert | Shadows:
de nieuwe muzikale wereld
van Remy

Slottuintheater - Ingang Hernhuttersingel
Toegang vrij

Remy van Kesteren - harp
Morris Kliphuis - hoorn
Jurjen Alkema - licht & visuals

wo 28 augustus | 19.30 uur | muziek & zo

Film Florence Foster Jenkins (2016)
Met lezing over filmmuziek door Kevin
Toma, filmjournalist, muzikant, componist
en filmdocent EYE. Kaarten via Hotel
Theater Figi.

bestelformulier 2019
vol tarief

do 29 augustus | 20.15 uur

t/m 27
jaar

totaal

za 17 aug / 20.15 uur Belcea + Novus

x €33,00

x €28,00

x €10,00 €

zo 18 aug / 15.00 uur Meet-and-greet Novus

x €10,00

x € 7,50

x € 7,50 €

di

x €33,00

x €28,00

x €10,00 €

do 22 aug / 20.15 uur Rising Stars

x €33,00

x €28,00

x €10,00 €

vr 23 aug / 15.00 uur Rondo Zeist

x €15,00

x €15,00

x €15,00 €

vr 23 aug / 21.00 uur Remy van Kesteren

x €25,00

x €22,50

x €10,00 €

za 24 aug / 20.15 uur Schumann + Giltburg

x €33,00

x €28,00

x €10,00 €

zo 25 aug / 11.00 uur Busch Trio

x €17,50

x €15,00

x €10,00 €

di

x €33,00

x €28,00

x €10,00 €

do 29 aug / 20.15 uur Modigliani + Kam

x €33,00

x €28,00

x €10,00 €

za 31 aug / 20.15 uur Jerusalem

x €33,00

x €28,00

x €10,00 €

(uitsluitend voor vrienden)

Quatuor Modigliani &
Sharon Kam - klarinet
P. Hersant - Strijkkwartet nr.6 opgedragen
aan Quatuor Modigliani
C. Saint-Saëns - Strijkkwartet nr.1 op.112
W. A. Mozart - Klarinetkwintet KV 581

vriend

20 aug / 20.15 uur Novus + Pavlovsky

27 aug / 20.15 uur Jerusalem + Leonskaja

vr 30 augustus | 16.30 uur - ca. 22.00 uur

Administratiekosten

€ 5,00

Studentenslotconcert
Programma wordt ter plaatse bekend
gemaakt. Toegang vrij

Ik ben NOG GEEN VRIEND en wil VRIEND worden voor € 35,- / € 60,-

€

Totaalbedrag

€

za 31 augustus | 16.30 uur | muziek & zo

Vrij toegankelijk zijn: Openluchtconcert (wo 21 aug), Masterclasses Soesterberg,
Familieconcert (zo 25 aug), Studentenslotconcert (vr 30 aug)
en Lezing Samama (za 31 aug). Reserveren niet nodig.
wo 28 aug / 19.30 uur Film + Lezing Figi | Kaartverkoop à € 13,00 via Figi Zeist.

UW GEGEVENS
E-mailadres

Leo Samama
Toelichting avondconcert
Beethovencyclus: ‘Op weg naar de hoogste
toppen - de strijkkwartetten van Beethoven’.
Toegang vrij - Kleine Kerkzaal, Zusterplein 20
za 31 augustus | 20.15 uur

Telefoon
Postcode
IBAN

Huisnummer
N L

T.n.v.
Eenmalige SEPA machtiging. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Stichting Zeister
Muziekdagen om eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven
en uw bank om eenmalig een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Stichting
Zeister Muziekdagen. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

o Ja, ik geef mij op voor de digitale nieuwsbrief van de Zeister Muziekdagen
Datum

Jerusalem Quartet
Beethovencyclus - IV
Strijkkwartet in A op.18/5
Strijkkwartet in Es op.74 Harpkwartet
Strijkkwartet in Es op.127
Eindtijd avondconcerten: ca. 22.30 uur
Fotografie: Marco Borggreve, Blake Ezra,
Harald Hoffmann, Felix Broede, Luc Braquet,
Jin-ho Park, Kaupo Kikkas, Heleen van de
Weerd, Feiko Koster

Handtekening

Onderstaande gegevens alleen invullen als naam en adres aan ommezijde fout zijn of ontbreken
Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

Stuur deze bon op naar: Stichting Zeister Muziekdagen - bestellingen
Walkartweg 55 - 3701 HV Zeist

