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Klassieke muziek voor ouderen 2017/2018
In seizoen 2017/2018 organiseert Cultuur Overdag 
speciaal voor ouderen drie concerten kamermuziek.

In eerste instantie zijn de concerten bedoeld voor 
ouderen voor wie het niet vanzelfsprekend is 
(zelfstandig) naar een concert te gaan, omdat zij 
bijvoorbeeld ziek of mindervalide zijn. Zij krijgen 
op uitnodiging van Cultuur Overdag als eerste de 
gelegenheid toegangskaarten te kopen. Ongeveer 
twee weken voor een concert gaan de resterende 
kaarten in de vrije verkoop.

Cultuur Overdag en Stichting Muziek in Huis
Op verzoek van Cultuur Overdag worden de con-
certen georganiseerd door de Stichting Muziek in 
Huis. Dit is mogelijk dankzij medewerking van de 
gemeente Nuenen en begunstigers van Stichting 
Muziek in Huis: INERGY, Grovestins Stichting en 
particuliere donateurs. 

Stichting Muziek in Huis 
Stichting Muziek in Huis wil via concerten klassieke 
muziek de kwaliteit van leven verhogen van oude-
ren en zieken. Jaarlijks organiseert zij meer dan 600 
kamerconcerten, uitgevoerd door professionele 
ensembles, voor ruim 30.000 mensen. 
In mei 2014 onderstreepte H.M. Koningin Máxima 
het belang van het werk van Muziek in Huis door 
het bijwonen van een van de jubileumconcerten.

Uitgave Oktober 2017

Algemene gegevens concerten
De concerten worden uitgevoerd in de Raadszaal 
van Het Klooster (Park 1, Nuenen) en beginnen om 
15.00 uur.

De toegangsprijs van een concert is € 7,50 per 
persoon. Dit is inclusief een kopje koffie/thee na 
afloop van het concert. 

In eerste instantie zijn de drie concerten klassieke 
muziek bedoeld voor ouderen voor wie het niet 
vanzelfsprekend is (zelfstandig) naar een concert te 
gaan, omdat zij bijvoorbeeld ziek of mindervalide 
zijn. Zij krijgen op uitnodiging van Cultuur Overdag 
als eerste de gelegenheid toegangskaarten te ko-
pen. Ongeveer twee weken voor een concert gaan 
de resterende kaarten in de vrije verkoop. Informa-
tie daarover wordt bekend gemaakt via de website 
en digitale nieuwsbrief van Cultuur Overdag en de 
social media.

Wijzigingen in het programma
Het programma van de concerten is met grote zorg 
samengesteld. Toch kunnen wijzigingen soms no-
dig zijn. Bekijk daarom regelmatig de website, volg 
Cultuur Overdag via de sociale media en/of lees 
berichten van Cultuur Overdag in Rond de Linde of 
De Nuenense Krant.

Abonneren op nieuwsbrief
Cultuur Overdag brengt in principe maandelijks 
een digitale nieuwsbrief uit. Via de website kunt u 
zich als abonnee aanmelden. U ontvangt daarna de 
nieuwsbrief automatisch per e-mail.

Website volgen
Kort actueel nieuws wordt vermeld in een blogbe-
richt op de website. Geïnteresseerden kunnen zich 
op de website (homepagina, linksonder) registreren 
waarna ieder blogbericht als e-mail wordt toege-
stuurd.

Over Cultuur Overdag 
Sinds 2016 organiseren enthousiaste vrijwilligers 
onder de naam Cultuur Overdag op verschillende 
locaties in de gemeente Nuenen c.a. culturele  
activiteiten voor mensen met tijd overdag. 
Zo wordt maandelijks overdag een filmhuisfilm 
vertoond in Het Klooster (Park 1, Nuenen) en worden 
regelmatig toneel- en muziekvoorstellingen gepro-
grammeerd.

Ideeën of tips voor nieuwe activiteiten zijn altijd  
welkom. Bespreek ze met de vrijwilligers of mail  
ze naar: info@cultuuroverdag.nl

Stichting Cultuur en Kunst Nuenen
De activiteiten van Cultuur Overdag zijn onderge-
bracht bij Stichting Cultuur en Kunst Nuenen.  
Informatie over de stichting kunt u vinden op de 
website van Cultuur Overdag. 
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Vrijdag 24 november 2017 
– ensemble Rodion Trio

Het ensemble Rodion Trio brengt een gevarieerd 
klassiek programma met werken van onder andere 
Gluck, Mozart, Tsjaikovski, Liszt en Ravel. 
Het programma duurt één uur, zonder pauze. 

Over de musici 
Het Rodion Trio bestaat uit Diederik Ornée (klarinet), 
Annelies Vrieswijk (saxofoon) en Mark Toxopeus 
(piano). Deze combinatie van instrumenten is uniek 
en bijzonder veelzijdig. 

De naam Rodion is gebaseerd op de hoofdpersoon 
van Fjodor Dostojevski’s roman ‘Misdaad en straf’: 
Rodion Romanovitsj Raskolnikov. Hij vindt dat de 
regels van wat maatschappelijk verantwoord is niet 
op hem van toepassing zijn. 

Diederik Ornée (1983) studeerde moderne klarinet 
aan het Conservatorium van Amsterdam.

Annelies Vrieswijk (1983) studeerde saxofoon aan 
het Prins Claus Conservatorium, aan de Kungliga 
Musikhögskolan en aan het Conservatorium van 
Amsterdam (Master). 

Mark Toxopeus (1984) begon zijn professionele  
opleiding aan het Conservatorium van Arnhem. 
Daarna behaalde hij zijn master aan het  
Conservatorium van Amsterdam.

Vrijdag 2 februari 2018 
– ensemble DuoDyade

Het ensemble DuoDyade brengt een gevarieerd 
klassiek programma met werken van onder andere 
Bach, Schubert, Albeniz, Bizet en Debussy. 
Het programma duurt één uur, zonder pauze. 

Over de musici 
DuoDyade is een sprankelend harpduo met Colet 
Nierop en Emilie Bastens. Vol enthousiasme, passie 
en liefde zorgen zij dat u kunt luisteren naar de 
grootsheid van de harp en haar variëteit aan klank-
kleuren.

DuoDyade is vernoemd naar het woord ‘Dyade’ dat 
uit de oudheid stamt: het is een tweetal goden in de 
Egyptische mythologie. In tweetallen werden zij te-
genover elkaar geplaatst om evenwicht en harmonie 
te bewaren. Het staat symbool voor het samenwer-
kingsverband tussen twee individuen.

Colet Nierop studeerde harp aan het Koninklijk  
Conservatorium in Den Haag. Ze kreeg les van  
onder meer Mapje Sewing-Keereweer, Edward  
Witsenburg en Ernestine Stoop. Colet speelt met 
veel succes in diverse ensembles en orkesten. 
 
Emilie Bastens werd al op vierjarige leeftijd geraakt 
door de klank van de harp. Ze studeerde harp aan 
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Naast 
het optreden als soliste speelt ze regelmatig in  
verschillende kamermuziekensembles.

Vrijdag 6 april 2018 
– ensemble Duo Ambiguity

Het ensemble Duo Ambiguity brengt een geva-
rieerd klassiek programma met werken van onder 
andere Haydn, Brahms, Tsjaikovski en Dvořák. 
Het programma duurt één uur, zonder pauze. 

Over de musici 
Het ensemble Duo Ambiguity bestaat uit Anna 
Britala (viool) en Aris Georgakopoulos (piano). Het 
ensemble is in 2015 ontstaan. Als duo richten Anna 
en Aris zich op communicatie en plezier: zij doen 
niets liever dan klassieke muziek toegangelijk  
maken voor een breed publiek.
 
Violiste Anna Britala is een ervaren kamermusicus. 
Zij speelde in diverse ensembles met optredens 
zowel in het Concertgebouw als tijdens het 
Grachtenfestival. Anna studeerde in 2016 aan het 
Utrechts Conservatorium af bij Elisabeth Perry en 
werkt regelmatig bij het Radio Filharmonisch Or-
kest. Ze is betrokken bij verschillende eigentijdse 
muziekprojecten.

Pianist Aris Georgakopoulos behaalde in Grieken-
land diploma’s in zowel piano als theorie, harmonie 
en contrapunt. Hij studeerde in 2017 af bij Klara 
Wurtz aan het Utrechts Conservatorium. Als solist 
heeft Aris opgetreden in de concertzalen Megaron 
in Athene en Tivoli Vredenburg in Utrecht.


