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Concert 'Entre brios y flautas'

Ada Pérez  – renaissance- en baroktraverso
Tim Veldman   – klavecimbel, blokfluit en portatief
Jankees Braaksma  – blokfluit, portatief en slagwerk

Het fluittrio Ada, Tim en Jankees heeft speciaal voor dit op-
treden in Groot Wetsinge een programma met muziek uit de 
vroege renaissance tot en met de barok samengesteld.

Het programma omvat werken die uitgevoerd worden in een 
prachtig transparante klankkleur: met blokfluiten, traverso’s, 
portatieven en klavecimbel.

Uiteraard staat er een ruim deel Spaanse renaissancemu-
ziek op het programma: de muziek uit Ada’s geboorteland; 
muziek met ‘brio’: met energie, met passie!

Na de pauze klinkt Franse en Duitse barokmuziek: Quantz, Buxtehude en Dornel.

Tijdens de pauze verzorgen wij heerlijke hapjes passend bij de voorstelling. De mooie muziek, 
de heerlijke hapjes en de intieme sfeer zorgen voor een prachtige middag.

De datum is 17 november om 15.00 uur.

Deze voorstelling kost €15,- inclusief hapjes.

De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u verrassen. In verband met beperkte zit-
plaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via  www.tsael.nl en  050-306 21 96.

Gertjan Piek: 'Zelfportret'

Zaterdag 23 november 2019 - De Hoogte, Winsum, 20.30 uur

€ 12 (Vrienden van de SKKW € 10)

Kaarten reserveren via  info@skkw.nl, vanaf za-
terdag 16 november bij Sporthuis Winsum in Win-
sum en ’s avonds aan de zaal (zolang de voorraad 
strekt).

‘Zelfportret’
Een theatrale muziekvoorstelling met Nederlandse 
chansons.

Eigenlijk zegt elke vorm van kunst iets over de 
maker ervan. Een zelfportret dus. Zo ook de chan-
sons in deze voorstelling. ‘Zelfportret’ is na ‘Daar 
in de Verte’ (2012) de tweede theatervoorstelling 
van Gertjan Piek. In deze voorstelling wordt hij op 
piano begeleid door Jan Meiborg. De voorstelling 
volgt de liedjes en deze volgen Gertjan zijn hart. Dan gaat het natuurlijk over de liefde. Maar 
ook over deze tijd waarin zo veel lijkt te veranderen. Een uitstapje naar nostalgie of een vreem-
de taal is dan geen antwoord. Maar het voelt goed en is van alle tijden.


