
Aan	bezoekers	en	belangstellenden	

MONWARD	CONSORT 	

Warmond, februari 2016. 

 

In 2016 viert het Monward Consort zijn 10 jarig bestaan.   U hebt in het verleden belangstelling voor 

de concerten gehad. En we hopen dat dat nog steeds zo is. Sommigen van U waren ook “Vriend”. En 

dat heeft ons geholpen om bij de programmering meer te durven. Net dat duwtje in de rug om een 

grotere bezetting mogelijk te maken. Of een kleine opera op het programma te zetten. Daar willen 

we mee doorgaan.  

We zijn het seizoen 2015-2016 weer enthousiast begonnen met het openingsconcert in het kader 

van de Warmondse Kunstweek met Rameau, Haydn, Locatelli en een uitvoering van de opera Apollo 

e Dafne van George Frideric Händel. 

Op 12 maart 2016 stellen we de cello centraal met als solist Joachim Eijlander ( 

www.joachimeijlander.com ) . Vertelt René de Vries over zijn boek “Met een cello door Siberië” over 

het leven van de Franse celliste Lise Christiani. Bach’s tweede suite staat op het programma. En 

muziek van Koesnetsov, Vila –Lobos en Brahms. 

Ons publiek krijgt de kans te beslissen wat de mooiste ouverture was uit de afgelopen 10 jaar. Dat 

stuk wordt opnieuw gespeeld op 18 juni 2016. Zie voor de uitslag ook www.kamermuziekwarmond.nl  

En we verkeren in spanning welk Jong Talent uit het Prinses Christina Concours dan bij ons zal 

optreden.  

Om in de toekomst deze reeks concerten in de mooie Protestantse Kerk in Warmond te kunnen 

blijven voorzetten zoeken we nieuwe en koesteren we oude Vrienden. Aan hen vragen we een extra 

jaarbijdrage van 30 euro. Voor net die extra mooie programmering. 

 

Dus als U al eens  Vriend was of het nu wilt worden: meld u aan! Dat kan tot wederopzegging  via 

info@kamermuziekwarmond onder vermelding van uw bank/gironummer. Of print dit formulier, vul 

het in en stuur het naar Stichting Kamermuziek Warmond, Park Klinkenberg 28, 2361WZ Warmond.  



 

Ik word tot wederopzegging Vriend van het Monward Consort. Ik ontvang per email alle 

aankondigingen van de concerten.  

Naam: ……………………………………………………………………….M/V 

Straat/huisnummer: ………………………………………………... 

Postcode/plaats:………………………………………………………. 

 

Ik machtig de Stichting Kamermuziek Warmond het aangekruiste bedrag jaarlijks van onderstaande 

rekening af te schrijven: 

Bedrag:   30 euro                           60 euro   (doorhalen wat niet wordt gewenst) 

 

Rekening:  NL………………… 

Plaats:…………………………… 

Datum:…………………………. 

Handtekening:……………… 

 


