Nieuwsbrief Concertgemaal september 2015

We genieten nóg na van het concert Performing Opera van het
Grachtenfestival Amsterdam. Door deze getalenteerde zangers en
zangeressen is het Concertgemaal weer helemaal klaar gestoomd voor
het tweede seizoen! Hollands Glorie, het programma van de blazerssectie
van het Rotterdams Philharmonisch orkest, blaast 19 september
hoogtepunten uit 500 jaar Nederlandse muziek het gemaal in. En een
maand later, op 17 oktober starten we ons eerste mini-festival! Tijdens de
Pianomarathon kun je je een kwartier, twee uur of gewoon een hele dag
onderdompelen in de wereld van de piano.
Hollands Glorie - zaterdag 19 sept. 16:00 en
20:15 uur
De blazerssectie van het Rotterdams Philharmonisch
orkest zal het gemaal vandaag doen trillen met
fantastische klassieke werken van Sweelinck, Orlando di
Lasso en Susato. Ook gaat het ensemble Op Volle Toeren
met F. Bauer, speelt highlights van het Eurovisie
Songfestival, Oudhollandse liedjes en uiteraard
Nederlandse filmmuziek. Het belooft een feestelijk
optreden te worden waarbij het publiek mag meezingen
en desgewenst dansen. Info & tickets concert

Diner - zaterdag 19 sept. 18:00 uur
Tussen het middag- en avondconcert kan men
aanschuiven voor een culinair intermezzo. Hollands
Glorie vraagt om ingrediënten van eigen bodem waar je
je vingers bij aflikt... Reserveer tijdig want er is een
beperkt aantal plaatsen in ons tijdelijke, telkens weer
unieke restaurant! Info & tickets diners

Pianomarathon - zaterdag 17 okt. vanaf 15:00
- tot laat
Op 17 oktober pakt het Concertgemaal eens écht uit, met
een festival rondom de piano. Presentator Floris Kortie
leidt de dag in en voert u mee langs virtuoze pianisten,
componisten en pianokenners. De Steinway vleugel, die
het Concertgemaal in bruikleen kreeg van het Nationaal
Muziekinstrumentenfonds, speelt de hoofdrol. De 14jarige virtuoos Carter Muller (foto) zal het festival
openen, waarschijnlijk met werk van Skrjabin, als
opmaat voor zijn deelname aan het YPF concours. In de
avond hedendaagse cross-over muziek van het
Rembrandt Frerichs Trio. Info & tickets Pianomarathon

De mooiste werkplekken
Door de week stroomt er weer een heel andere energie
door het gemaal, van vaste huurders en flexwerkers. Er
zijn nog plekken vrij voor zzp-ers die willen werken met
uitzicht op water en groen onder het genot van heerlijke
koffie en snel internet. Kom eens langs, een ochtend of
middag proefdraaien kan ook. Info werkplekken

We doen een oproep aan alle muziekliefhebbers om lid te worden van het Concertgemaal.
De bijdrage van leden vormen een belangrijke basis om concerten van hoge kwaliteit te
kunnen blijven organiseren. Met een lidmaatschap á 50 euro kun je in het nieuwe seizoen
twee middag- en twee avondconcerten bezoeken. Leden krijgen voorrang bij het boeken
van tickets voor het concert; 40 van de 60 plaatsen zijn voor leden gereserveerd.

lidmaatschap

Met dank aan de partners: Hoogheemraadschap, Stadsdeel Noord, Stadsherstel
Amsterdam, Bureau Broedplaatsen en Stichting Broedstraten.
Concertgemaal op Facebook
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