
Een opera van Monteverdi
in de Andries?
De Italiaanse componist Claudio Monteverdi 
(1567-1643) schreef tussen 1604 en 1643 verschillen-
de werken voor het toneel, waaronder tien in het 
toen opkomende operagenre.
De zangklas van de HKU wil de uitdaging aangaan 
om een opera van deze grote componist uit te 
voeren in de Andrieskerk. Een uniek moment voor 
de Amerongse kerk! Of het een hele opera wordt of 
een ingekorte versie is nog niet bekend.

Pianiste Ketevan 
Sharumashivali en violiste 
Mirthe Blom
Twee ras musiciennes vonden elkaar in het duospel 
en presenteren vol enthousiasme het volgende 
prachtige en gevarieerde recital-programma met 
Schubert, Beethoven, Schumann, Godowski en 
Tchaikovsky.

   14 april

   12 mei

   vrijdag

   vrijdag

An
dr

ie
sk

er
k

Co
nc

er
tr

ee
ks

20222023

Abonnementen en 
kaartverkoop 
Het reserveren van abonnementen en losse 
toegangskaarten gaat het snelst via  
www.andrieskerk.nl. 
Voor meer info bel of mail de concertadministratie: 

06-26798124/ concerten@andrieskerk.nl.

Toegangskaarten:
Studenten/jeugd (t/m 17 jaar)        gratis 
Volwassenen €  17,50
* incl. kopje koffie/thee in de pauze en drankje na afloop

Het reserveren van abonnementen en losse 
toegangskaarten gaat het snelst via 
www.andrieskerk.nl

Losse toegangskaarten zijn ook 1 - 2 weken 
voorafgaand aan de concertdatum te koop bij:
*  Kleton, Overstraat 52-56, Amerongen;
* ‘De Koenhoek’ Koenestraat 4, Amerongen.

Abonnement
Een abonnement voor 6 concerten kost    € 95,- 
Voor ‘Vrienden’                   € 87,50

De abonnementen zijn alleen online verkrijgbaar. 
De website www.andrieskerk.nl wijst u hierin de 
weg. Voor meer info mail de concertadministratie 
via concerten@andrieskerk.nl.

Betaalwijze:
Online kunt u de gewenste betalingswijze kiezen. 
Het verschuldigde bedrag gaarne overmaken op 
rekeningnummer NL05RAB003783.80.087 t.n.v. 
Stichting Vrienden van de Andrieskerk, Amerongen. 
De betalingsbevestiging is tevens uw toegangs
bewijs.

CONCERTADMINISTRATIE
p/a Koenestraat 83
3958 XE  Amerongen
telefoon: 06-26798124 
concerten@andrieskerk.nl
www. andrieskerk.nl 

Kleurrijk, gedurfd, avon-
tuurlijk, ingetogen, virtuo-
os en soms een tikkeltje 
uitdagend...!
Het ArtEz/HKU Saxophone Orchestra (AHSO) is een 
ensemble bestaande uit muziekvakstudenten 
klassiek saxofoon van het ArtEZ conservatorium in 
Zwolle en het Utrechts conservatorium (HKU). Het 
geheel is onder leiding van de bekende saxofonist 
Johan van der Linden. 
Een concert van dit gezelschap is altijd een beleving 
op zich!!

Doelstelling
De Stichting Vrienden van de Andrieskerk stelt zich 
ten doel een (financiële) bijdrage te leveren tot 
instandhouding van het unieke monument de 
Andrieskerk. Zij doet dit door onder andere het 
werven van nieuwe ‘Vrienden’ (donateurs) en het 
organiseren van culturele evenementen in de 
Andrieskerk.
U kunt al ‘Vriend’ worden vanaf € 20,-- per jaar. Kijk 
snel op www.andrieskerk.nl en profiteer van de 
korting op de serie concerten!

2 juni
vrijdag



11 november
vrijdag

Bach en Zonen
Samen met haar studenten afdeling oude muziek biedt 
de internationaal zeer gewaardeerde celliste en docente 
cello en barokcello Viola de Hoog van het Utrechts 
Conservatorium een gevarieerd programma, dat aansluit 
op de projectweken van de talent volle jonge musici.
Johann Sebastian Bach kennen we allemaal, zijn vele 
zonen minder. De twee oudsten, Wilhelm Friedemann en 
Carl Philipp Emmanuel componeerden in een zeer 
uitgesproken andere stijl dan hun vader, moderne muziek 
voor die tijd.
U hoort van beide zonen een strijkers symfonie, van ‘der 
Alte Bach’ zoals hij in die tijd genoemd werd hoort u het 
bekende derde Brandenburgse Concert.
Programma:
1. C.P.E. Bach (1714-1788) Symphonie  in G groot Wq 173
2. W.F. Bach (1710-1784) Symphonie in F groot, F 67
3. J.S. Bach (1685-1750) Derde Brandenburgs Concert 
     BWV 1048.

Seizoen 2022- 2023 

Beste Vrienden van de Andrieskerk en trouwe bezoekers 
van de concerten,

Het is elk jaar weer een hele uitdaging om samen met de 
HKU afdeling Conservatorium een serie concerten samen 
te stellen. De planning van de concert data is afhankelijk 
van de projectweken van de HKU. De coördinatoren van de 
diverse klassen hebben daar een hele klus aan. 
Pas zodra het jaar lesprogramma helder is kunnen de 
optredens in het kader van de toetsen gepland worden. 
Wij zijn blij, dat de studenten de Andrieskerk graag willen 
gebruiken om podiumervaring op te doen. De fraaie 
akoestiek in ‘onze’ kerk is een belangrijk aspect en men 
waardeert daarnaast de goede sfeer, de hartelijke 
ontvangst en de fijne interactie met ons publiek! 
Ook in het komende seizoen biedt de HKU ons weer een 
boeiend, afwisselend programma. U kunt gaan genieten 
van Bach en zonen, van de menselijke stem van de cello, 
van een heuse opera en van een spectaculair optreden
van het Saxophone Orchestra! Bovendien bieden wij u 
in december een verrassende avond met Schubert en 
in mei een hernieuwde kennismaking met de pianiste 
Ketevan Sharumashvili!
Voor het eerst organiseren we ook een paar concerten 
samen met de muziekcommissie van Kasteel 
Amerongen. Bij ons eerste gezamenlijke project op 
28 oktober in het kader van het Rampjaar 1672 waren 
de plaatsen uitverkocht. Hopelijk een mooi 
vooruitzicht voor de toekomst!
Alle concerten zijn op een vrijdagavond; aanvang 
20.00 uur. En als vanouds schenken wij vaak een 
kopje koffie in de pauze en een drankje na afloop. 
Wij hopen u met deze seizoen brochure te hebben
 overtuigd van een bijzonder aantrekkelijk aanbod. 
U kunt uw zich aanmelden via www.andrieskerk.nl.

Hans Herremans

Een winteravond met 
Schubert
 
Eva Kroon, Heleen Vegter en Jesse Laport nemen je aan de 
hand van Schuberts liederen mee op een muzikale reis 
door de nacht: van zonsondergang tot aan het ochtendglo-
ren. Jesse maakte aforismen en hertalingen van de liederen 
die te zien en te horen zijn. Een avond vol dynamiek en de 
sfeer van oudjaar met iets passends erbij.... We laten ons 
verrassen!

30 december
vrijdag

De menselijke stem
De Menselijke Stem van de Cello” is een bijzonder, 
intensief en inspirerend project waar aan alle cello 
leerlingen meedoen. De Israëlische/Nederlandse 
celliste Timora Rosler speelt en leidt de verschillende 
cello ensembles. De cellostudenten leren de 
repertoires van verschillende en veelzijdige 
componisten (zoals Villa Lobos, Popper, Klengel en 
Phillip Glas) kennen, die speciaal voor cello 
De cello ontwikkelde zich in de romantiek tot de 
belangrijke lage melodische strijker. Zijn diepe 
sonore toon in combinatie met lyrische eigenschap-
pen in de hogere regionen, maakten de cello tot een 
geliefd solo-instrument en vaste verschijning in de 
kamermuziek. Van hieruit was het maar een kleine 
stap om de eigenschappen van meerdere cello’s te 
bundelen en te versterken. Leidende gedachte 
hierbij was: hoe meer cello’s hoe meer vreugd! More 
is more!    

24 februari
vrijdag


