Concertagenda December 2016

Weet je een leuk concert januari of februari? Laat het me weten, dan neem ik het mee in de agenda

Zaterdag 3 december 15.00 uur - Trio Cantares in de Synagoge
Zaterdagmiddag concerten - gratis toegang
Lotte Wieffer – fluit
Eva Wilgers – klarinet
Ruben Tekelenburg – piano
De concerten van Trio Cantares kenmerken zich door het enthousiasme van het jonge ensemble, en
de intieme sfeer die gecreëerd wordt tussen het publiek en de spelers. De leden van het trio zullen
persoonlijk elk stuk kort toelichten, Een Deventers trio, met een spetterend programma vol energie
en enthousiasme. Dit concert mag u natuurlijk niet missen!
Zondag 11 december 2016 – Huis te Haere Toegang 5 euro
Huiskamer concert Yesse Jasmeen. Aanvang 18.00 uur
Jessy Yasmeen is een 21 jarige singer songwriter uit Rotterdam. Haar inspiratiebronnen Bob Dylan,
Passenger en Angus en Julia Stone zijn terug te horen in haar werk en zorgen voor een verrassende
mix van Folk, Pop en Country. Maar het is vooral veel Jessy zelf wat je te horen krijgt. Het zijn
oprechte liedjes waarbij je keer op keer wordt gegrepen door een catchy hook of haar authentieke
stem.
Zondag 11 december 2016 verschillende locaties in Deventer
Muziek bij de buren – gratis toegang
Muziek bij de Buren is hét huiskamerfestival van Nederland. Op zondagmiddag 11 december 2016
veranderen huiskamers in Arnhem, Deventer, Ede, Enschede, Hengelo, Meppel, Nijmegen,
Wageningen en Zwolle in intieme podia en kan iedereen luisteren naar bijzondere optredens van
lokale talente
Zondag 11 december 2016 15.00 uur dorpskerk Wilp - toegang 15 euro
Recital Sarah Kapustin ‘Point Counter Point’
Publiek van Dorpskerk Wilp kent Sarah Kapustin reeds als leider van het ArtEZ Strijkersorkest. Nu
speelt zij drie stukken voor solo viool (van Bach, Bartok en jonge
Amerikaanse componist David Fulmer) en verzorgt zij daarbij een
bijzonder lecture-recital waarin zij de stukken uitgebreid uitlegt voordat
zij ze doorspeelt.
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Zondag 18 december, 2016 - 12:00 Toegang 15 euro
School van Frieswijk Schalkhaar
Kerstconcert door barokensemble La Soranza
Barokensemble La Soranza bestaat uit Elsa de Jong blokfluit, Frans Kouwenhoven cello, Herma
Holtrigter zang (sopraan), Hans Groen blokfluit en Ineke Kuiling klavecimbel.
Zondag 18 december 2016 15.30 uur in de fermerie – toegang 9 euro
Taste of Jazz ‘At the Movies’
Wim de Vries - drum
Arjen van El – saxofoon
Arjan Stam – trompet, bugel
Ton-Herman Melis – piano
Bart Tarenskeen – contrabas
zaterdag 24 december 2016 19.00 uur in de Bergkerk
Zaterdagmiddag concerten – toegang gratis
Vocaal ensemble Quatre Bouches - Nowell
Bauwien van der Meer, sopraan
Petra Ehrismann, alt
Gerben Houba, tenor
Michel Poels, bariton

