
Dinsdag 27-9-'22 
Mosa Trio:
Begeistert! 

Het jonge 
Nederlands- 
Belgische pianotrio 
heeft een breed 
repertoire dat reikt 
van vroeg klassiek 
tot hedendaags 
klassiek. 
Bovendien tonen ze 
een grote interesse 
in de uitvoerings-
praktijken van deze 
stijlperiodes. 
Hierdoor blinkt het 
trio naast technisch 
meesterschap uit in 
de veelzijdigheid van 
zijn vertolkingen. 

Pianotrio’s van 
Ludwig v Beethoven, 
Elliot Carter. Antonin 
Dvořák. 

Dinsdag 25-10-'22 
Four in One. 
BRISK Recorder 
Quartet met 
Laurens de Man, 
orgel.

Four in One is het 
motto voor 35 jaar 
BRISK, maar verwijst 
ook naar de canon, 
de bekendste 
muzikale vorm van 
vier-in-één.
Het komt allemaal 
voorbij: een fuga van 
Dufay, canons van 
Obrecht, en 
stemmen die elkaar 
imiteren in motetten 
van Lassus, 
Palestrina en 
Clemens. 
Dit alles is de 
opmaat voor de 
fuga’s van Bach, 
onder meer uit de 
Kunst der Fuge. 

Zondag 4-12-'22 
The Hague String 
Trio:
Verborgen 
Klassiekers 

The Hague String 
Trio werd in 2006 
opgericht door 
Justyna Briefjes, 
Julia Dinerstein en 
Miriam Kirby. 
Het trio verkent 
graag het uitgebreide 
strijktrio-repertoire, 
van de geliefde 
meesterwerken tot 
de minder bekende 
composities die 
volgens hen de 
moeite waard zijn om 
gehoord te worden. 

Werken van Joseph 
Haydn,
Dame Ethel Smyth, 
Irene Britton Smith, 
Ludwig v Beethoven. 

Zondag 22-1-'23 
Olga Pashchenko:
From Russia with 
love 

Olga Pashchenko is 
een van de meest 
veelzijdige 
klavierbespelers van 
dit moment, van 
orgel en klavecimbel 
tot fortepiano en 
moderne piano. In 
haar wereldwijde 
optredens toont ze 
een gepassioneerde 
persoonlijkheid, 
virtuositeit, rijkdom 
aan kleur en 
gevoeligheid voor het 
brede repertoire dat 
ze op deze 
verschillende toets-
instrumenten 
uitvoert.

Werken van Liszt, 
Balakirev, Medtner, 
Rachmaninoff. 

Dinsdag 28-2-'23 
Dudok Quartet 
Amsterdam 

Het Dudok Quartet 
Amsterdam is een 
van de meest 
aansprekende strijk-
kwartetten van deze 
tijd.
Met openhartig en 
bezield spel delen ze 
de kern van de 
muziek met luiste-
raars over de hele 
wereld. Met hun 
muziek gaan ze in 
dialoog met het 
publiek, in concert-
zalen, op scholen, op 
festivals, en ook 
online.

Werken van Mozart, 
Tsjaikovski en 
Sjostakovitsj. 

Dinsdag 28-3-'23 
Ciconia Consort 
met Pieter 
Wispelwey, cello:
Spaanse Nachten 

Het Ciconia Consort 
is een strijkorkest 
van 20 jonge 
topmusici. 
In Spaanse Nachten 
zal het publiek, onder 
het genot van een 
tapas-hapje, kennis 
maken met twee 
eeuwen muziek uit 
de rijke Spaanse 
muziekcultuur.

Werken van 
Boccherini, Turina, 
Sallinen, Ravel en 
Márquez. 
Cellist Pieter 
Wispelwey speelt de 
solopartij in 
Sallinen's Nocturnal 
Dances of Don Juan 
Quixote.  



Alle concerten vinden plaats in de 
Grote Zaal van TAQA Theater De Vest 
in Alkmaar. 
De concerten vinden plaats op de 
laatste dinsdag van de maand en 
beginnen om 20:15 uur.  
De concerten op 4 december 2022 en 
22 januari 2023 vinden plaats op 
zondagmiddag en beginnen om 15:00 
uur. 
Toegangsprijzen: 
Abonnement voor 6 concerten: 

• per bank: € 125 
• via de website: € 125 

Losse kaart: 
• via de website € 25,00 
• aan de zaal € 27,50 
• tot 18 jaar gratis 

Inlichtingen: 
Mw. Annelies de Langen-Gramberg 
Anna van Burenstraat 11 
1901 TG Castricum 
tel: 0251 - 65 52 11 

www.alkmaarsekamermuziek.nl 
Bank: NL32ABNA 0431 1713 86 
Op onze website vindt u aanvullende 
informatie over het programma en de 
uitvoerenden. 

De Stichting Alkmaarse 
Kamermuziek, opgericht in 
1918, verzorgt jaarlijks zes 

kamermuziekconcerten. Het 
bieden van afwisselende 

programma’s met een hoge 
kwaliteit tegen een betaalbare 
prijs is daarbij het streven. Het 

spectrum van kamermuziek 
dat zich uitstrekt van 

solistische optredens tot 
uitvoeringen van zang tot 

breed instrumentaal, biedt heel 
veel mogelijkheden voor 
boeiende concerten. De 

grootheid van een componist 
kun je het best ervaren door te 
luisteren naar de door hem of 

haar voor de kamermuziek 
geschreven werken! 

Neem een abonnement en 
beleef het ook! 
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