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Ineens stopte alles... Midden in een suc-
cesvol project Der blaue Engel werden 
we allemaal geconfronteerd met een 
pandemie die ons leven veranderde met 
de tita-tovenaar-spreuk “en alles staat 
stil”. Ook bij het ter perse gaan van deze 
brochure resten nog vele onzekerheden. 
Maar toch weten we dat wij mensen 
sociale wezens zijn die op een dag weer 
samen zullen lachen, eten, werken, stu-
deren, liefhebben, en ook weer samen 
naar muziek willen luisteren. Ciconia 
heeft tijdens de coronacrisis niet stilge-
zeten en heeft veel mooie nieuwe con-
certen voorbereid. We staan te trappe-
len om weer op te starten. 
 
Het verschijnen van onze eerste CD is 
internationaal niet onopgemerkt geble-
ven. Wij hopen dat onze tweede CD bij 
het label Brilliant Classics, American  
Pioneers, American Music for String 
Orchestra, net zo succesvol gaat wor-
den. Voor deze CD, die in december 
2020 uitkomt, brengen we graag onze 
crowdfundingsactie via GEEF.nl onder 
uw aandacht. Bijdragen aan deze cam-
pagne kan tot juli 2020! 
 
Voor het seizoen 2020-21 hebben wij 
vier prachtige programma’s samenge-
steld. Zowel muzikaal als qua presentatie 
willen wij u feestelijk ontvangen, zodat u 
zich meer dan welkom voelt. Informeel 
en chique tegelijkertijd, want dat maakt 
het Ciconia Consort modern, eigenwijs 
en eigentijds klassiek.  
 

Ciconia Consort start het seizoen met 
Een schilderijententoonstelling. Iedereen 
kent natuurlijk DE Schilderijententoon-
stelling van Moessorgsky. Samen met 
het gloednieuwe en inspirerende LAM 
museum te Lisse en kunsthistoricus 
Sietske van Zanten, gaat het Ciconia 
Consort zijn eigen tentoonstelling 
samenstellen. Dit programma wordt ook 
voor ons een spannende ontdekkings-
reis, op zoek naar een symbiose tussen 
muziek en beeldende kunst uit de col-
lectie van het LAM. 
 
Het kerstconcert Scandinavische winter-
sprookjes met trollen, elfen en noorder-
licht, wordt een vertrouwd, gezellig 
familieconcert zoals u dat van Ciconia 
gewend bent. U kunt genieten van de 
glasheldere en sprankelende stem van 
mezzosopraan Karin Strobos, die eerder 
te gast was in ons programma Rhein-
gold. Zij zal onder meer Solveigh’s lied 
zingen uit Griegs beroemde sprookje 
Peer Gynt.  

HOOGGEËERD 
PUBLIEK!
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ren over de roemruchte wereld van 
Paris, Helena en Heracles; de tijd waarin 
koopkracht-indexaties, klimaatspijbelaars 
en blokkeerfriezen nog niet bestonden? 
 
Reist u met ons mee naar Lisse, Scandi-
navië, Spanje en Italië? Wij hopen weer 
van harte dat we u bij onze concerten 
mogen verwelkomen. 

Namens bestuur, medewerkers en musici 
van het Ciconia Consort, tot ziens!

Dick van Gasteren 
dirigent en artistiek leider

 
Wij zijn verheugd dat wij in het nieuwe 
seizoen opnieuw kunnen samenwerken 
met de internationale topcellist Pieter 
Wispelwey. In Spaanse Nachten vertolkt 
Wispelwey het interessante maar knots-
gekke stuk The Nocturnal Dances of Don 
Juan Quixote van de Finse componist 
Sallinen. Ik verheug mij ook enorm op 
het prachtige strijkkwartet van Ravel  
in de bewerking voor strijkorkest van 
Rudolf Barshai. En, een Spaans program-
ma is pas echt compleet met een tapas-
hapje! 
 
Herman Pleij neemt u, met zijn enthou-
siasmerende vertelkunst, mee in zijn 
‘Grand Tour’. Wie is er niet in zijn jonge 
jaren met Interrail naar het zuidelijke 
Europa gegaan om zich te verwonderen 
over onze klassieke wortels en te mijme-
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ANTON WEBERN (1883-1945) – Langsamer Satz  
PAUL HINDEMITH (1895-1963) – Fünf Stücke für Streicher opus 44, no. 4   
TRISTAN KEURIS (1946-1996) – Variations for strings   
OTHMAR SCHOECK (1886-1957) – Sommernacht 
WILLEM PIJPER (1894-1947) – Zes adagio’s 
 
Sietske van Zanten – ‘uw audio-visuele gids’
 
Zondag 18 oktober 2020 – 15.00 uur | De Doelen, Rotterdam
Zondag 25 oktober 2020 – 15.00 uur | De Nieuwe Kerk, Den Haag 
Woensdag 28 oktober 2020 – 20.15 uur | De Vereeniging, Nijmegen 
Zaterdag 24 oktober 2020 n.t.b. | LAM museum, Lisse

Het Ciconia Consort en het LAM muse-
um (Lisser Art Museum) slaan de han-
den ineen. In een interactief en speels 
programma laten museumdirecteur 
Sietske van Zanten en het Ciconia Con-
sort u ervaren hoe beeldende kunst en 
muziek elkaar kunnen versterken. Luiste-
ren met uw ogen en kijken met uw oren

De Schilderijententoonstelling
De Russische componist Modest Moes-
sorgski schreef zijn beroemde Schilderijen 
van een tentoonstelling, of kortweg Schil-
derijententoonstelling, naar aanleiding 
van een bezoek aan een expositie van het 
werk van zijn vriend Viktor Hartmann. 
Ook andere componisten hebben het idee 
omarmd om concrete beelden in muziek 
te vatten. Debussy zou zich bij het com-
poneren van La Mer hebben laten inspire-
ren door De Grote Golf van Kanagawa van 
de Japanse kunstenaar Katsushika Hoku-
sai. Rachmaninov zette het romantische 
schilderij Toteninsel van Arnold Böcklin 
op muziek. Respighi toonzette drie schil-
derijen van renaissanceschilder Botticelli, 
waaronder La Primavera en De geboorte 

van Venus. En Martinů vertaalde zijn 
bewondering voor fresco’s van Piero della 
Francesca in muziek. Muziek kan van alles 
oproepen, dat blijkt telkens weer.  

“Kunstenaars schilderen hun beelden op 
doek”, zei dirigent Leopold Stokowski 
eens, “maar musici schilderen hun beel-
den op de stilte.” 

Klassieke muziek geldt vaak als een 
moeilijk toegankelijke kunstvorm omdat 
het een hoog abstractieniveau heeft. 
Beelden bieden de luisteraar een meer 
concrete voorstelling en omgekeerd 
geeft muziek een emotionele invulling 
en betekenis aan een verhaal. Misschien 
zijn film, musical en opera, maar ook 
muziekwerken als Peter en de Wolf  
(Prokofiev) en Till Eulenspiegel (Richard 
Strauß) daarom zo geliefd.  

Blikverruimend
Verandert de beleving van de muziek 
door het beeld? En wat doet de muziek 
met de beleving van het kunstwerk? Tij-
dens het concert gaat directeur Sietske 

EEN SCHILDERIJEN-
TENTOONSTELLING
Kijken naar muziek, 
luisteren naar kunst



6 7

van Zanten samen met u het zintuigelijk 
avontuur aan met kunstwerken uit de 
collectie van het LAM. Kijken, luisteren 
en associëren vanuit eigen kennis en 
interesse en ondervinden hoe onze 
observatie beïnvloed wordt. Geïnspi-
reerd door Schilderijen van een tentoon-
stelling nemen wij u graag mee op een 
muzikale en visuele ontdekkingsreis. 

LAM museum
In februari 2019 opende het gloednieu-
we LAM museum zijn deuren op het 
monumentale Landgoed Keukenhof in 
Lisse. Het museum is gehuisvest in een 
architectonische parel die de bezoeker 

centraal stelt. De VandenBroek Founda-
tion die mensen wil enthousiasmeren 
voor kunst en cultuur is de drijvende 
kracht achter dit museum.

Het LAM is een instapmuseum. De col-
lectie hedendaagse kunst wordt op een 
frisse en onconventionele manier ten-
toongesteld. Met een vernieuwend 
museumconcept worden bezoekers 
geprikkeld actief en bewust naar kunst 
te kijken. Zo staan er geen tekstbordjes 
met informatie over wie de kunstenaar is 
en wanneer het werk gemaakt is. Gast-
vrije medewerkers geven bezoekers het 
vertrouwen en de verantwoordelijkheid 

om alles uit hun museumbelevenis te 
halen en staan hen graag te woord. Kij-
ken, delen, plezier hebben en eigen ont-
dekkingen doen. Het LAM geeft hand-
vatten om met elke achtergrond, erva-
ring, kennis of leeftijd de kunstwerken  
te benaderen; toegankelijk maar niet 
oppervlakkig. Zie voor meer informatie 
www.lamlisse.nl

SIETSKE VAN ZANTEN
“Aandacht maakt alles mooier.” Als IKEA 
hem niet al had, zou dit de levensspreuk 
van museumdirecteur Sietske van Zan-
ten (43) kunnen zijn. Sietske is directeur 
van het LAM museum, dat onderdeel is 
van de VandenBroek Foundation. Ze 
ontwikkelde en realiseerde het vernieu-
wende museumconcept voor het LAM 
en bouwde aan de kunstcollectie. Eerder 
werkte Sietske als zakelijk leider bij 
Noordjes Kinderkunst en zette zij zich in 
voor bedrijfscollecties van ING en de 
Rabobank.



9

JEAN SIBELIUS (1865-1957) – Romance in C, opus 42
EDVARD GRIEG (1843-1907) – Liederen uit Peer Gynt (o.a. Solveigh’s Song) 
MAX BRUCH (1838-1920) – Serenade nach schwedischen Volksmelodien 
NIELS W. GADE (1817-1890) – Novelettes voor stringorchestra, opus 53 
EINOJUHANI RAUTAVAARA (1928-2016) – Die Liebenden, liedcyclus voor 
sopraan en strijkorkest 
EDVARD GRIEG (1843-1907) – Holbergsuite, opus 40 

Karin Strobos – mezzosopraan 

Zaterdag 12 december 2020 – 15.00 uur | De Nieuwe Kerk, Den Haag
Zaterdag 12 december 2020 – 20.15 uur | De Nieuwe Kerk, Den Haag 
Vrijdag 18 december 2020 – 20.15 uur | De Lievekamp, Oss
Zaterdag 19 december 2020 – 20.15 uur | Grote Kerk, Naarden
Zondag 20 december 2020 - 15.00 uur | Theater ’t Voorhuys, Emmeloord

Kerst in Scandinavië is een waar lichtfes-
tival. De dagen zijn kort en koud en de 
lichtjes van Santa Lucia spelen een 
belangrijke rol in het kerstgebeuren. Ook 
de natuur met haar bijzondere noorder-
lichtspektakel, levert een prachtige bij-
drage. Kerstsprookjes uit Lapland, 
Zweedse trollen, Noorse nissen, weids 
besneeuwde Finse bossen en rendieren 
maken het magische plaatje compleet, 
want de Julenisse (kerstman) woont in 
het hoge noorden van Scandinavië, in 
Lapland, dicht bij de noordpool.

In Scandinavië markeert het Luciafeest 
het begin van de kerstperiode op 13 
december; de kortste dag van het jaar, 
de dag van de zonnewende en terug-
keer van het licht. De Luciatraditie is 
ontstaan in de middeleeuwen, maar 
heeft ook elementen van voor   christelijke 
midwinterfeesten. Vroeg in de morgen 
komen meisjes in witte kleding met een 
rode sjerp en kaarsjes op hun hoofd  
hun ouders en de rest van het gezin 
wekken en eten brengen. Daarbij zingen 

zij speciale Lucialiedjes. Ook kiest vol-
gens traditie elk dorp jaarlijks zijn eigen 
‘Lucia’.  
 
Ieder jaar schenkt de Zweedse ambas-
sadeur aan de stad Den Haag een grote 
kerstboom voor het Lange Voorhout. 
Samen met de burgemeester steekt hij 
op 13 december de lampjes aan. Er wor-
den traditionele Lucia-liedjes gezongen 
en er is warme chocolademelk en glögg.  
 
Ciconia Consort voert u samen met 
mezzosopraan Karin Strobos door de 
wondere wereld van Peer Gynt, Santa 
Lucia en verhalen uit Lapland. Een 
romantisch muziekprogramma uit en 
over Scandinavië; van de prachtige en 
bekende Holbergsuite van de Noorse 
componist Edvard Grieg tot het mystie-
ke Die Liebenden van de Finse compo-
nist Einojuhani Rautavaara, een werk in 
laat-romantische stijl van Mahler en 
Strauß. Ook de jongste concertbezoe-
kers zijn van harte welkom bij dit kerst-
concert voor de hele familie!

SCANDINAVISCHE 
WINTERSPROOKJES
Kerstconcert met Karin Strobos
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KARIN STROBOS
In 2011 viel Karin Strobos in als Octavian 
in Der Rosenkavalier van Richard Strauß-
bij De Nationale Opera onder leiding van 
Sir Simon Rattle. Haar optreden oogstte 
lovende kritieken. Zowel het NRC Han-
delsblad als de Volkskrant spraken van 
een droomdebuut. De carrière van Stro-
bos is vanaf dat moment in een stroom-
versnelling terechtgekomen. Bij De Nati-
onale Opera vertolkte zij ook de rollen 
Flora La Traviata en Phénice Armide. 
Karin Strobos studeerde bij Henny Die-
mer aan het Utrechts Conservatorium, 
waar zij in 2009 haar Masterdiploma 
met onderscheiding ontving. Daarnaast 
kreeg zij zanglessen van o.a. Brigitte 
Fassbaender en Margreet Honig. Van 
2009 tot 2011 behoorde zij tot het vaste 
ensemble van Opera Zuid en bij de 
Nederlandse Reisopera zong zij Cherubi-
no en Rosina Barbiere di Siviglia Flora  

in La Traviata. Gedurende vijf seizoenen 
was Karin Strobos vast ensemblelid bij 
het Aalto-Musiktheater in Essen, Duits-
land. Daar vertolkte ze rollen als Cheru-
bino, Charlotte, Suzuki, Zerlina, Idamante, 
Dorabella, Rosina en Siébel en Amando. 

Karin Strobos trad als soliste op bij alle 
grote Nederlandse orkesten, zoals het 
Residentie Orkest, het Nederlands Phil-
harmonisch Orkest en het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest o.a. met werken 
van Mahler en Wagner. Willem Jeths 
schreef speciaal voor haar twee delen in 
zijn eerste symfonie, waarmee zij haar 
debuut maakte in de Zaterdagmatinee  
in Het Concertgebouw met het Radio 
Filharmonisch Orkest onder leiding van 
Edo de Waart. Ciconia Consort werkte 
eerder succesvol samen met Karin  
Strobos met de Wesendoncklieder  
van Wagner.
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Na de succesvolle debuut-CD met Frans 
repertoire (French Music for String 
Orchestra - uitgebracht in december 
2018 en internationaal lovend gerecen-
seerd), gaat het Ciconia Consort in juni 
2020 zijn tweede CD opnemen voor het 
label Brilliant Classics. Net als de eerste 
CD, wordt een mix van bekende en 
onbekende topwerken opgenomen. Dit-
maal een geheel Amerikaans program-
ma, gebaseerd op ons concertprogram-
ma American Pioneers, American Music 
for String Orchestra.

De werken die worden opgenomen  
zijn: Suite opus 63 van Arthur Foote,  
Appalachian Spring van Aaron Copland,  
Serenade for string orchestra van 
George Antheil en Hymn, Largo  
Cantabile van Charles Ives.  

Crowdfunding-campagne via GEEF.nl
Het opnemen van een CD is duur. Niet 
alleen aan een geluidsregistratie van de 
gewenste hoge kwaliteit en de huur van 
de opnamelocatie hangt een prijskaartje. 
Ook de licenties en auteursrechten van 
de muziek moeten betaald worden. Dan 
hebben we het nog niet over een ver-
goeding voor 20 musici die vier hele 
dagen in uiterste concentratie moeten 
excelleren. Alleen onder deze condities 

HELP MEE ONZE NIEUWE CD 
TE REALISEREN
American Pioneers, American Music 
for String Orchestra

kunnen wij een CD realiseren die net 
zoals onze eerste CD meetelt in het 
internationale muziekcircuit.

Een gedeelte van de kosten voor de  
totstandkoming van de CD American 
Pioneers, willen wij graag financieren 
door middel van een crowdfunding- 
campagne via het bekende donatieplat-
form www.geef.nl (ga via de zoekfunctie 
onder ‘Geefacties’ naar Ciconia Consort). 

U krijgt er iets voor terug!
Helpt u mee om onze CD te realiseren? 
U kunt zelf bepalen welk bedrag u wilt 
schenken en wij zijn u erkentelijk voor 
iedere donatie. Indien u uw gegevens aan 
ons doorgeeft (info@ciconiaconsort.nl) 
kunnen wij u bedanken voor uw donatie 
en u een presentje bieden voor uw gift; 
bijvoorbeeld een gesigneerde CD, een 
vrijkaartje voor een concert of het bij-
wonen van een opname sessie.

Tussenkop?
Naast particulieren kunnen ook bedrij-
ven is een donatie doen. Dankzij de  
culturele ANBI-status van het Ciconia 
Consort is uw gift via GEEF.nl fiscaal 
aftrekbaar. Wilt u een bewijs van uw gift 
ontvangen, neemt u dan contact op via 
info@ciconiaconsort.nl  

“Enthousiast ben ik over deze debuut-CD 
en over het bijzondere repertoire. […] een 
spetterend, tot in de puntjes verzorgd 
ensemble.” 
– Klassieke Zaken

“Mit jedem Ton aufregende Debüt-CD […] 
Die zumeist jungen Musiker sind mit einer 
Begeisterung bei der Sache, die sich 
sofort auf den Hörer überträgt. Vive la 
France!”  
– Südwest Presse 

“On its CD debut, Ciconia Consort and 
Dick van Gasteren excel. They show an 
authenticity that feels totally at the ser-
vice of the music. Its impressive unity and 
full string tone provide an ideal foundati-
on for the alliance between attention to 
form and appreciation for the coloration 
of the writing. Compelling from start to 
finish, French music for string orchestra 
could hardly be better served.”  
– Musicweb International
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LUIGI BOCCHERINI (1743-1805) – La musica notturna delle strade di Madrid, 
opus 30 no. 6 
JOAQUÍN TURINA (1882-1949) – La oración del torero 
AULIS SALLINEN (1935) – Nocturnal Dances of Don Juan Quixote voor cello 
en strijk orkest 
MAURICE RAVEL (1875-1937) – Kwartet in F (arrangement Rudolph Barshai)  
ARTURO MÁRQUEZ (1950) – Danzon no. 2  

Pieter Wispelwey – cello 
 
Donderdag 11 februari 2021 – 20.15 uur | Het Concertgebouw, Amsterdam
Zaterdag 13 februari 2021 – 20.00 uur | Theater Hanzehof, Zutphen  
Zaterdag 20 februari 2021 – 20.15 uur | De Nieuwe Kerk, Den Haag  
Zondag 21 februari 2021 – 16.00 uur | Oude Blasius kerk, Delden

Tijdens Spaanse Nachten wordt de con-
certzaal omgetoverd tot Spaanse tapas-
bar. Onder het genot van een tapashap-
je, maakt u kennis met een tableau aan 
juweeltjes uit drie eeuwen Spaanse 
muziekcultuur. Een door en door Spaans 
programma, met slechts één componist 
van het Iberische schiereiland: Joaquín 
Turina. De Spaanse folklore met opzwe-
pende ritmes, castagnetten en flamen-
codans, inspireert al eeuwenlang com-
ponisten van over de hele wereld, zodat 
ook veel geëxporteerde Spaanse klan-
ken uit Europa en Latijns Amerika de 
revue passeren. 
 
De Italiaanse componist Luigi Boccherini 
heeft een groot deel van zijn leven in 
Spanje gewerkt, in dienst van Don Luis 
Anton, de broer van koning Karel III. 
Tijdens de ballingschap van Don Luis 
Anton in Avila, ver verwijderd van het 
kosmopolitische Madrid, schreef Bocche-
rini zijn mysterieuze strijkkwintet La 
musica notturna. Het werk gaat over het 

nachtelijk, bruisend Madrid als nostalgi-
sche herinnering aan zijn leven in de 
hoofdstad. Boccherini gaf zijn uitgever 
opdracht het werk niet uit te geven, 
omdat, zo schreef hij “het publiek nooit 
de betekenis zou kunnen vatten, noch 
de uitvoerenden het zouden kunnen 
spelen zoals het zou moeten.” Welke 
geheime boodschap ligt in deze muziek 
verborgen? 
 
Spaanser dan ‘La Manche’, het land van 
Don Quichot is nauwelijks mogelijk. Het 
gebied waar de verstrooide ridder Don 
Quichot in de 17e eeuw ten strijde trok 
tegen het kwaad en op zoek ging naar 
zijn geliefde Dulcinea. De Finse compo-
nist Sallinen schreef het extroverte, mee-
slepende en humoristische Nocturnal 
Dances of Don Juan Quixote. Het werk 
lijkt meestercellist Pieter Wispelwey op 
het lijf te zijn geschreven.
 
Een geweldige toonzetter van de Spaan-
se folklore is de Fransman Maurice Ravel, 

SPAANSE NACHTEN 
Tapasconcert met Pieter Wispelwey
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“Cello playing of incomparable technical 
and musical accomplishment” 
– The Sunday Times 

“Wispelwey’s playing is at once supremely 
lyrical and furiously intense” 
– The Guardian
 
“Wispelwey is one of the deepest of con-
temporary cellists” 
– American Record Guide 

die beroemde Spaanse werken compo-
neerde zoals de Bolero en de Rapsodie 
Espagnole. Ravel is duidelijk geïnspi-
reerd door zijn Baskische moeder, die 
haar jeugd in Madrid doorbracht. Ciconia 
Consort laat zijn exotische impressionis-
tische Strijkkwartet in F horen in een 
sublieme orkestratie van Rudolf Barshai. 
Tenslotte voert Ciconia u mee naar het 
temperament en de melancholie van het 
Zuid-Amerikaanse continent met Dan-
zón nr. 2 van de Mexicaanse componist 
Arturo Márquez.

PIETER WISPELWEY 
Cellist Pieter Wispelwey studeerde cello 
bij Anner Bijlsma, gevolgd door lessen 
van Paul Katz in de Verenigde Staten  
en William Pleeth in Groot-Brittannië.  
In 1992 werd hem de Nederlandse 
Muziekprijs uitgereikt. 

Zijn debuut-CD in 1990 met Bachs Cello-
suites werd lovend ontvangen. Nieuwe 
CD-opnamen volgden met muziek van 
Britten, Beethoven, Brahms, Kodály. Zijn 
indrukwekkende discografie kent inmid-
dels meer dan 20 albums, waaronder het 
celloconcert van Walton (Sydney Symp-
hony Orchestra), Prokofiev’s Symphonie 
Concertante (Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest), Brittens Cello Symphony 
(Symfonieorkest Vlaanderen) en unieke 
werken van Schubert voor cello en piano 
(Fantasy, Grand Duo en Arpeggione 
Sonata) op historische instrumenten.

Pieter Wispelwey voelt zich net zo thuis 
op de moderne cello als op de barokcel-
lo. Dit maakt hem bijzonder, aangezien 
het spelen op darmsnaren een andere 
techniek vereist dan op staalsnaren. Zijn 
stilistisch bewustzijn, originele interpre-
taties, fenomenale technische beheer-
sing en de wil om alles uit te willen voe-
ren en op te nemen, maken hem tot een 
vooraanstaand cellist.  
 
Wispelwey’s carrière strekt zich uit over 
vijf continenten en hij speelde als solist 
met toonaangevende orkesten; Boston 
Symphony Orchestra, Dallas Symphony 
Orchestra, Tokyo Philharmonic Orches-
tra, London Philharmonic Orchestra, 
BBC Symphony Orchestra, Orchestra of 
the Age of Enlightenment en Gewand-
haus Orchester Leipzig. Hij verzorgt met 
grote regelmaat kamermuziek-optre-
dens over de hele wereld, zoals in Lon-
den, Parijs, Berlijn, Milaan, Buenos Aires, 
Sydney, Los Angeles en New York. Hij 
was eerder solist bij het Ciconia Consort 
met Stravinsky’s Suite Italienne. 

Pieter bespeelt een Giovanni Battista 
Guadagnini cello uit 1760 en een  
Rombouts barokcello uit 1710.
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FELIX MENDELSSOHN (1809-1847) – Capriccio, opus 81 no. 3 
HECTOR BERLIOZ (1803-1869) – Mars uit Harold en Italie 
OTTORINO RESPIGHI (1879-1936) – Antiche danze et arie per liuto, suite no. 3 
HUGO WOLF (1860-1903) – Italiaanse serenade 
EDWARD ELGAR (1857-1934) – Strijkersserenade in e-klein, opus 20 
PJOTR ILJITSJ TJAIKOVSKI (1840-1893) – Souvenir de Florence, opus 70 

Herman Pleij – ‘uw reisleider’

Vrijdag 19 maart 2021 – 20.15 uur | De Brug, Reeuwijk  
Vrijdag 9 april 2021 – 12.30 uur | Hertz, TivoliVredenburg, Utrecht
Zondag 11 april 2021 – 15.00 uur | De Nieuwe Kerk, Den Haag
Vrijdag 16 april 2021 – 20.15 uur | Grote Kerk, Naarden
Donderdag 22 april 2021 – 20.15 uur | Oudshoornse Kerk, Alphen aan den Rijn 
Zaterdag 24 april 2021 – 20.00 uur | Grote Kerk, Maassluis 

De Grand Tour staat voor een uitgebreide 
reis door het vasteland van Europa, zoals 
dat gebruikelijk was in de 18e eeuw tot in 
het begin van de 20e eeuw. Wie van goe-
den huize komt, maakt een Grand Tour, 
met name naar Italië, om daar de schat-
ten van de Griekse en Romeinse oudheid 
te bewonderen. Voor jongemannen uit  
de Europese elite is de tour een bijna ver-
plicht onderdeel van de algemene opvoe-
ding, een overgangsritueel van jeugd 
naar volwassenheid. Brieven, reisgidsen 
en reisjournalen worden gretig gelezen 
door de thuisblijvers. Samen met de mee-
genomen souvenirs zorgen zij ervoor  
dat de cultuur van de klassieke oudheid 
bekend wordt onder een groter publiek. 

De term ‘toerisme’ zoals we die tegen-
woordig kennen, komt van ‘Grand Tour’: 
een manier van reizen als doel op zich, 
om nieuwe dingen te leren en kennis uit 
te wisselen. Net als vroeger doorkruisen 
ook nu nog iedere zomer vele jongeren 
Europa, gewapend met een Interrailkaart. 

Rome, Napels, Florence en Venetië zijn 
nog altijd geliefde bestemmingen om 
het geleerde op school zelf te zien en  
te beleven. 
 
Pioniers van de Grand Tour waren  
Wolfgang Goethe en Lord Byron. Zij  
zetten fascinerende verhalen op schrift 
en kunstenaars en componisten volgen 
hun voetspoor. 

GRAND TOUR
Een reis naar de antieke wereld 
met Herman Pleij
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Meer recentelijk verschenen: Moet  
kunnen. Op zoek naar een Nederlandse 
identiteit en Geluk!? Van hemelse gave 
tot hebbeding. Zijn nieuwste boek ver-
scheen begin 2020: Oefeningen in 
genot. Liefde en lust in de late Middel-
eeuwen, waarover hij – staande op de 
presentatietafel – vertelde bij De Wereld 
Draait Door.

HERMAN PLEIJ
Herman Pleij studeerde Nederlandse 
taal- en letterkunde aan de Universiteit 
van Amsterdam. Hij promoveerde in 
1979 op Het gilde van de Blauwe Schuit. 
Literatuur, volksfeest en burgermoraal in 
de late middeleeuwen. Van 1981 tot 2008 
was hij verbonden als hoogleraar in de 
Historische Nederlandse Letterkunde 
aan de Universiteit van Amsterdam en 
momenteel is hij emeritus hoogleraar 
aan diezelfde universiteit. In 1993 werd 
hij onderscheiden door de Belgische 
regering met de Francqui-leerstoel  
voor buitenlanders, en in 2000 door de 
Katholieke Universiteit Brussel met een 
eredoctoraat. 
 
Zijn belangstelling ligt bij middeleeuwse 
volkscultuur, literatuur en drukpers, de 
ontwikkeling van een burgermoraal en 
van Nederlandse identiteiten in het alge-
meen. Hij schreef vele essays en boeken 
over deze onderwerpen. Ook verschenen 
meerdere CD-boxen met hoorcolleges.

In 1991 maakte Pleij een zesdelige radio- 
en TV-serie voor Teleac onder de titel 
Sprekend over de middeleeuwen. Essays 
over Nederlandse mentaliteiten en de 
nationale beschavingsgeschiedenis zijn 
verzameld in de bundels Het Nederland-
se onbehagen (1991), Hollands welbeha-
gen (1998), Tegen de barbarij (1999),  
De herontdekking van Nederland (2003) 
en Erasmus en het poldermodel (2005). 
Deze publicaties resulteerden in de tien-
delige TV-serie Wij Nederlanders. 

Veel kunstenaars hebben echter geen 
financiële mogelijkheden om Rome te 
bezoeken. Koning Lodewijk XIV stelt 
daarom in 1666 de ‘Prix de Rome’ in, 
zodat Franse kunstenaars met eigen 
ogen de kunstuitingen uit de oudheid 
kunnen bestuderen. Prijswinnaars kun-
nen hierdoor vier jaar lang in Rome  
werken. De oorspronkelijke Franse Prix 
de Rome houdt drie eeuwen stand.  
Hector Berlioz is één van de prijswin-
naars en maakt in 1830 zijn Italiëreis. Het 
werk Harold in Italië gaat over Berlioz’ 
poëtische herinneringen aan de om- 
zwervingen in de Abruzzen. Het is geïn-
spireerd op Lord Byron’s Childe Harold’s 
Pilgrimage en de altvioolsolo staat sym-
bool voor deze weemoedige dromer. 

Ook Tjaikovsky bezoekt Italië en verblijft 
enige maanden in Florence. Gedurende 
die periode maakt hij schetsen voor een 
strijksextet. Terug in Sint Petersburg vol-
tooit hij zijn Souvenir de Florence, een 
herinnering aan een creatief vruchtbare 

en vrije periode, omgeven door de 
pracht van deze stad. Voor Tjaikovsky is 
Souvenir de Florence een lyrisch werk, 
“een subjectieve beleving met gevoelens 
van vreugde en leed”. 
 
Met zijn enthousiasmerende vertelkunst 
neemt Herman Pleij u mee in zijn Grand 
Tour. Hij vertelt over de historische en 
sociologische identiteit van Grand-Tour- 
reizigers van toen en nu; van middel-
eeuwse pelgrimages tot hedendaagse 
plezierreizen. Een muziekprogramma vol 
nostalgie, weemoed en temperament. 
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Sinds de oprichting in 2012 is Dick van 
Gasteren dirigent en artistiek leider van 
het Ciconia Consort. Daarnaast is hij  
vaste gastdirigent van het befaamde 
Orquesta Simón Bolívar uit Venezuela, 
dat hij leidde in onder andere symfonie-
en van Schumann, Bruckner en Mahler. 
Ook dirigeert hij regelmatig andere 
Venezolaanse orkesten van ‘El Sistema’ 
zoals Francisco de Miranda, Juan José 
Landeate en Teresa Carreño. Als docent 
aan het Conservatorio Inocente Careño 
de Venezuela, geeft hij directielessen en 
masterclasses aan talentvolle jonge  
dirigenten.

Dick van Gasteren studeerde cello, 
orkestdirectie, kunstgeschiedenis en 
rechten. Cello studeerde hij bij Anner 
Bijlsma aan het Koninklijk Conservato-
rium in Den Haag en orkestdirectie bij 
Jan Stulen. Hij vervolgde zijn studie bij 
Bernard Haitink in Londen, die hij later 
ook assisteerde, onder meer tijdens het 
‘Mahlerfestival Amsterdam’ in 1995. Van 
Gasteren was laureaat bij de dirigenten 
masterclass Accademia Musicale  

Chigiana in Siena en de Wiener Meister-
kurs. Concertprogramma´s dirigeerde hij 
onder andere bij het Limburgs Symfonie 
Orkest, het Noordhollands Philharmo-
nisch Orkest, de Nürnberger Symphoni-
ker en het Wiener Klangforum Orchester. 
Aan het Oldenburgisches Staatstheater 
leidde hij meerdere operaproducties 
(o.a. Othello, Don Pasquale en Die  
Fledermaus) en in de Koninklijke 
Schouwburg Den Haag dirigeerde hij 
Attima, een Nederlands-Indonesische 
opera van Constant van de Wall.

Dick van Gasteren was te zien in twee 
afleveringen van het televisieprogramma 
Het Klokhuis over het beroep dirigent. In 
oktober 2010 verscheen van zijn hand bij 
de Walburgpers het boek Over jeugdor-
kesten en de didactiek van het dirigeren. 
Het boek is vertaald in het Spaans en 
geldt o.a. als lesmateriaal voor dirigen-
ten van El Sistema.

DICK VAN 
GASTEREN
Dirigent en  
artistiek leider
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Viool
Emmy Storms (concertmeester) 
Emma Rhebergen 
Stephan Nieuwesteeg 
Leonid Nikishin 
Anna Britala 
André Felipe Lima 
Caitlin Ensor 
Ella van der Mespel 
Novilė Maceinaitė 
Burcu Ramazanoğlu  
Olfje van der Klein

Altviool
Maxwell Alemán 
Madi Luimstra 
Blanca Sánchez 
Kardelen Buruk 

Cello
William McLeish 
Remco Woutersen 
Laura Roura Foxa 
Jobine Siekman 

Contrabas
Daniel Grácio Carias 
João Marcelino 

Bestuur
mr. Klaas (K.G.) de Vries | voorzitter 
mr. Tom Ensink | secretaris 
drs. Juliette (J.F.) Hamelink | penningmeester 
mr. Gerhard (G.A.) Scholten | lid 
drs. Cas (K.R.) Weijenberg | lid  

Staf
Dick van Gasteren | artistiek leider  
Ellen Vergunst | zakelijk leider 
Caterina Bevegni | productieleider 
Frank van der Schaar | marketing & publiciteit

Medewerkers & vrijwilligers
Mark Drillich | grafische vormgeving 
Robin Negenborn | educatie  
Angela Jansen op de Haar | bibliotheek en 
reproductie |
Eerke Steller en Yna Visser | vriendenkring 
Jeroen Kellermann | assistentie marketing & 
publiciteit
Sara van de Rijke en Jasmijn Scheers |  
concertassistentie 

Comité van aanbeveling
Jiři Kylián
Prof. dr. mr. Frits Bolkestein 
Prof. dr. Maarten van Rossem  
Edwin Rutten
Vera Beths 

MUSICI ORGANISATIE

Door een verrassende programmering 
en een hoge speelkwaliteit krijgt het 
Ciconia Consort in steeds bredere kring 
waardering voor zijn concerten. Het 
orkest wil niet alleen een concert bieden, 
maar een echte avond uit; informeel en 
chique tegelijk. Daarbij worden concert-
programma’s vaak gecombineerd met 
andere disciplines zoals; theater, litera-
tuur en wetenschap. De programma’s 
spelen regelmatig in op maatschappelijk 
actuele thema’s.

Ciconia is een jong, gedreven en op 
hoog niveau musicerend internationaal 
gezelschap van twintig jonge musici.  
Bij hen staan speelvreugde en energiek 
musiceren altijd voorop. Het orkest 
speelt meer dan twintig concerten per 
seizoen door heel Nederland; zowel op 
belangrijke podia in de Randstad als in 
middelgrote concertzalen in de provin-
cies. De sfeervolle Nieuwe Kerk in Den 
Haag is sinds de oprichting de vaste 
speellocatie van het ensemble.

Het orkest heeft een breed repertoire 
opgebouwd en speelt muziek uit alle 
stijlperioden, van barok tot modern. 
Naast de grote strijkerswerken staan 
veel onbekende meesterwerken op het 
programma. Ciconia speelde Nederland-
se premières uit alle stijlperiodes en 
bracht vorig jaar de wereldpremière van 
Sinfonietta voor strijkorkest van Willem 
Mengelberg uit op een live-CD. In 
december 2018 verscheen de debuut-
CD van Ciconia Consort: French Music 

for String Orchestra bij het label Brilliant 
Classics. Deze CD is door internationale 
pers, van Australië tot Amerika, met 
lovende recensies ontvangen. 
 
Ciconia Consort werkte samen met solis-
ten zoals Pieter Wispelwey, Paolo Giaco-
metti, Peter Gijsbertsen, Lavinia Meijer, 
Karin Strobos en Lilian Farahani, maar 
ook met wetenschappers en schrijvers 
zoals Pieter Waterdrinker, Maarten van 
Rossem, Rosita Steenbeek en Willem 
Otterspeer.

Het orkest was te horen op Radio 4 in 
programma’s zoals Avondconcert, Vrije 
Geluiden, Muziekfabriek en Muziekwijzer 
en te zien op televisie bij Podium Witte-
man.

CICONIA CONSORT
Eigentijds klassiek
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Voor het Ciconia Consort is de stijlvolle 
Nieuwe Kerk in Den Haag de vaste 
speellocatie. Alle concertprogramma’s 
worden hier uitgevoerd. De kerk uit 1656 
is één van de oudste gebouwen van  
Den Haag en behoort tot de top 100 van 
Nederlandse UNESCO-monumenten. De 
Nieuwe Kerk ligt aan het Spui op loopaf-
stand van het Centraal Station. De ideale 
akoestiek en een gezellige en intieme 
ambiance zijn uitermate geschikt als 
informele en chique uitgaanslocatie voor 
de programma’s van het Ciconia Consort.

Kaarten voor de concerten in de 
Nieuwe Kerk
1ste rang  € 32 
2de rang  € 28 
Uitpas korting  €   2,50 
Jongeren <27 jaar € 10
Ooievaarspas  € 10 
Kinderen t/m 12 jaar  €   2,50

Ontvangst- en pauzedrankje zijn bij  
de entreeprijs inbegrepen. 

Kaarten voor de concerten in de  
Nieuwe Kerk zijn verkrijgbaar via het 
Zuiderstrandtheater:
• www.zuiderstrandtheater.nl
• 070 88 00 333 
• de kassa van het Zuiderstrandtheater
 in de Centrale Bibliotheek, Spui 68 
• vanaf een uur voor aanvang van het
 concert bij de kassa Nieuwe Kerk.

Let op: het concert Spaanse Nachten op 
zaterdag 20 februari 2021 in de Nieuwe 

Kerk is ongeplaceerd vanwege tafeltjes 
in de concertzaal. Er is een beperkt aan-
tal toeslagtickets à € 5 p.p. beschikbaar 
voor ‘priority seats’ aan een tafeltje. Alle 
tickets zijn inclusief een tapashapje. De 
reguliere entreeprijs is voor dit concert 
bedraagt € 30 (exclusief een eventueel 
toeslagticket).

Diner-concert-arrangement Pavlov
Voor slechts € 24 p.p. extra geniet u  
van een driegangen Ciconia-menu bij 
bar-restaurant Pavlov, voorafgaand of  
na afloop van uw concert. Dit diner is  
te bestellen als supplement bij uw  
concertkaartje.

  

DE NIEUWE KERK
Thuisbasis van Ciconia Consort

Vroegboekers krijgen korting!
Vanaf 3 concerten 10% korting p.p. 
Vanaf 5 concerten 15% korting p.p. 
Bij de aanschaf van minimaal 3 verschil-
lende concerten in één keer ontvangt  
u een flinke korting. Deze korting is 
alleen geldig bij bestellingen tot en  
met 13 september 2020.

Sparen voor een gratis concert, 
ook buiten Den Haag
Haal bij de Vriendenbalie van het  
Ciconia Consort tijdens de pauze van 
het concert een gratis spaarkaart. Bij 
ieder bezocht concert (ook buiten Den 
Haag) krijgt u een stempel op uw kaart. 
Bij vijf stempels ontvangt u een vrijkaart 
voor een concert van het Ciconia  
Consort naar keuze.
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Vrijwilliger worden? 
De organisatie van concerten brengt 
veel werk met zich mee. Wij zijn daarom 
zeer verguld wanneer vrijwilligers ons 
willen helpen. Vindt u het leuk om mee 
te doen of kent u iemand die zich wil 
inzetten voor een professioneel orkest? 
U kunt hierbij denken aan: digitale 
expertise, concertassistentie of sociale 
media. Neem dan contact op met de 
zakelijk leider, Ellen Vergunst 
(info@ciconiaconsort.nl).

Draagt u het Ciconia Consort een warm 
hart toe? En wilt u zich verbinden met 
de musici en de kwaliteit van het orkest? 
Wij begroeten u graag als vriend, dona-
teur of sponsor. Iedere donatie, groot of 
klein, is van harte welkom.

De extra financiële ondersteuning door 
onze Vrienden is onmisbaar voor het 
voortbestaan van het orkest. Ook treden 
de Vrienden vaak op als goede ambassa-
deurs voor Ciconia door den lande. Wij 
geven graag iets terug voor uw steun en 
betrokkenheid. Zo nodigen wij u bijvoor-
beeld jaarlijks uit voor de presentatie van 
het nieuwe seizoenprogramma. 

Word Vriend vanaf € 40 per jaar
U kunt Vriend worden voor € 40 per jaar 
en € 75 per jaar voor twee personen 
wonende op hetzelfde adres. Daarnaast 
kunt u Goede Vriend worden voor € 70 
per jaar (€ 100 voor twee personen) en 

Boezemvriend voor € 100 (€ 150 voor 
twee personen). Wilt u vriend worden? 
Kijk op www.ciconiaconsort.nl of kom 
langs bij onze Vriendenbalie.

“Ik geniet altijd ontzettend van uw con-
certen en de opzet hiervan. Speels en 
leerzaam en het orkest speelt fantastisch 
en bevlogen. Chapeau!”  
– G. Palm

ANBI en Geefwet, periodieke gift
Iedere donatie, groot of klein, eenmalig 
of periodiek, is van harte welkom. Graag 
willen wij u attenderen op de fiscaal 
gunstigste vorm van doneren: een perio-
dieke gift met een duur van vijf jaren; 
125% van de jaarlijkse donatie is van het 
inkomen aftrekbaar, dankzij onze cultu-
rele ANBI-status. Voor periodieke giften 
geldt geen drempelinkomen of maxi-
maal aftrekbaar bedrag en een notariële 

WORD VRIEND

akte is niet nodig. Hiervoor hoeft slechts 
een overeenkomst vastgelegd te worden 
via het formulier ‘Periodieke gift van de 
belastingdienst’. Ondernemingen mogen 
1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken 
in de aangifte vennootschapsbelasting.

Nalaten
Opname van het Ciconia Consort in uw 
testament, middels een legaat of erfstel-
ling, is een prachtige manier om uw 
mooie en persoonlijke ervaringen met 
het orkest door te geven aan volgende 
generaties. En natuurlijk helpt u hiermee 
de toekomst van het orkest zeker te stel-
len. Door onze ANBI-status is uw schen-
king vrij van erfbelasting. 

Wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact op met Eerke 
Steller, organisator Vriendenkring: 
vriend@ciconiaconsort.nl
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SUBSIDIËNTEN, FONDSEN 
EN SPONSORS

Ciconia Consort is dankbaar voor de financiële steun en inzet van de gemeente 
Den Haag. Daarnaast ontvangt het orkest vele particuliere donaties en bijdragen van 
verschillende fondsen en vrienden. Dankzij deze ondersteuning kan Ciconia Consort 
haar ambities en bijzondere projecten realiseren.

Partners:

Ouders kunnen bij middagconcerten in 
de Nieuwe Kerk in Den Haag hun kinde-
ren meenemen zonder oppas te hoeven 
regelen. Want het Ciconia Consort orga-
niseert, voor kinderen van 4 tot en met 
10 jaar, tijdens het concert een educatie-
ve, muzikale kinderopvang. Het kinder-
programma staat onder de professionele 
leiding van Robin Negenborn. In deze 
workshop wordt ingespeeld op het the-
ma van het concert en de kinderen luis-
teren altijd een gedeelte van het concert 
mee.

Een kaartje voor kinderen van 4 t/m 12 
jaar, de Ciconia-runner, is slechts € 2,50. 
Ervaring heeft geleerd dat kinderen van-
af 11 jaar heel goed in staat zijn om het 
hele concert bij te wonen, maar ze zijn 
natuurlijk ook welkom bij het speciale 
kinderprogramma. Op aanvraag kan ook 
bij avondconcerten een kinderprogram-
ma worden aangeboden. Voor een pro-
gramma op maat, graag reserveren via 

info@ciconiaconsort.nl (vergeet niet de 
leeftijd van de kinderen door te geven).

Robin Negenborn 
Robin Negenborn studeerde aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag 
met de opleiding Docent Muziek. Zij is 
zangeres en zingt voornamelijk klein-
kunst-, pop- en musicalrepertoire. Daar-
naast speelt zij klarinet. In 2013 rondde 
zij de post-hbo docentenopleiding 
‘Muziek op Schoot’ af, gevolgd door  
lessen aan de Schumann Akademie in 
Utrecht. 
 
Robin Negenborn verzorgt in het 
Koorenhuis in Den Haag diverse muziek-
cursussen voor kinderen van 0 tot en 
met 8 jaar. Vanuit haar bedrijf ‘Robin en 
Tim’ verzorgt ze muziekworkshops voor 
bedrijven, koren, scholen en kinderdag-
verblijven. Daarnaast treedt zij regelma-
tig op als zangeres o.a. tijdens bruilof-
ten, uitvaarten en recepties.

MUZIKAAL EDUCATIEVE 
KINDEROPVANG
Ciconia runner voor € 2,50
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EEN SCHILDERIJENTENTOONSTELLING 
Rotterdam, Lisse, Den Haag, Nijmegen

Zondag 18 oktober 2020 – 15.00 uur | De Doelen, Rotterdam
Schouwburgplein 50. Kaarten: www.dedoelen.nl of 010 217 17 17

Zondag 25 oktober 2020 – 15.00 uur | De Nieuwe Kerk, Den Haag   
Spui 175. Kaarten: www.zuiderstrandtheater.nl of 070 88 00 333

Woensdag 28 oktober 2020 – 20.15 uur | De Vereeniging, Nijmegen
Keizer Karelplein 2D. Kaarten: www.stadsschouwburgendevereeniging.nl of  
024 322 11 00

Zaterdag 24 oktober – nnb | LAM museum Lisse
Keukenhof 14

 
SCANDINAVISCHE WINTERSPROOKJES
Den Haag (2x), Oss, Naarden, Emmeloord

Zaterdag 12 december 2020 – 15.00 uur | De Nieuwe Kerk, Den Haag  
Spui 175. Kaarten: www.zuiderstrandtheater.nl of 070 88 00 333

Zaterdag 12 december 2020 – 20.15 uur | De Nieuwe Kerk, Den Haag 
Spui 175. Kaarten: www.zuiderstrandtheater.nl of 070 88 00 333

Vrijdag 18 december 2020 – 20.15 uur | De Lievekamp, Oss
Raadhuislaan 14. Kaarten: www.lievekamp.nl of 0412 648 922

Zaterdag 19 december 2020 – 20.15 uur | Grote Kerk, Naarden    
Marktstraat 13. Kaarten:  www.spant.org of 035 69 13 949

Zondag 20 december 2020 – 15.00 uur | Theater ’t Voorhuys, Emmeloord   
Beursstraat 1. Kaarten: www.theater-voorhuys.nl of 0527 760 620

CONCERTOVERZICHT

    Concerten met educatieve kinderopvang/kinderrandprogrammering (zie p.32)

    Concerten met dinerarrangement (zie p.28)

SPAANSE NACHTEN 
Amsterdam, Zutphen, Den Haag, Delden

Donderdag 11 februari 2021 – 20.15 uur | Het Concertgebouw, Amsterdam
Concertgebouwplein 10. Kaarten: www.concertgebouw.nl of 020 671 83 45

Zaterdag 13 februari 2021 – 20.00 uur | Theater Hanzehof, Zutphen 
Coehoornsingel 1. Kaarten: www.hanzehof.nl of 0575 51 20 13

Zaterdag 20 februari 2021 – 20.15 uur | Nieuwe Kerk, Den Haag  
Spui 175. Kaarten: www.zuiderstrandtheater.nl of 070 88 00 333 

Zondag 22 februari 2021 – 16.00 uur | Oude Blasiuskerk, Delden 
Kerkplein 3. Kaarten: www.deldenklassiek.nl

 
DE GRAND TOUR
Reeuwijk, Utrecht, Den Haag, Alphen aan den Rijn, Naarden, Maassluis

Vrijdag 19 maart 2021 – 20.15 uur | De Brug, Reeuwijk
Dunantlaan 1. Kaarten: www.reeuwijkklassiek.nl

Vrijdag 9 april 2021 – 12.30 uur | Hertz, TivoliVredenburg, Utrecht
Vredenburgkade 11. Kaarten: www.tivolivredenburg.nl

Zondag 11 april 2021 – 15.00 uur | Nieuwe Kerk, Den Haag    
Spui 175. Kaarten: www.zuiderstrandtheater.nl of 070 88 00 333 

Vrijdag 16 april 2021 – 20.15 uur | Grote Kerk, Naarden
Marktstraat 13. Kaarten: www.spant.org of 035 69 13 949 

Donderdag 22 april 2021 – 20.15 uur | Oudhoornse kerk, Alphen aan den Rijn
Oudshoornseweg 90. Kaarten: www.cornelisdevlaming.nl of www.theatercastellum.nl

Zaterdag 24 april 2021 – 20.00 uur | Grote Kerk, Maassluis 
Muziek tussen Maas en Sluis
Kerkplein 2. Kaarten: www.muziekmaassluis.nl

Voor de entreeprijzen in Den Haag, zie p.28. Voor eventuele wijzigingen, toege-
voegde concerten en entreeprijzen buiten Den Haag zie www.ciconiaconsort.nl  
of de website van de desbetreffende concertzaal.
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Het Ciconia Consort heeft getracht alle 
rechthebbenden van gereproduceerde 
afbeeldingen te achterhalen, bij vragen  
en opmerkingen: info@ciconiaconsort.nl
Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.

COLOFON

Nieuwsbrief
Op de hoogte zijn van alle nieuwtjes  
rondom het Ciconia Consort? 
Stuur dan een mail naar info@
ciconiaconsort.nl en ontvang gratis 
de online Nieuwsbrief (verschijnt 
ca. 6 keer per concertseizoen).

Deel en like onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/ciconiaconsort



www.ciconiaconsort.nl

Tot ziens bij onze concerten!


