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Muziekvereniging Adorp & Erwin de Vries In Concert

Muziekvereniging Adorp timmert leuk aan de weg! Regelmatig is deze club van enthousiaste 
muzikanten te zien en te horen in de regio. Samen musiceren en hun publiek vermaken is 
het hoofddoel van de vereniging. Ieder jaar worden er verrassende thema’s bedacht voor de 
diverse concerten en uitvoeringen. Voor 24 november a.s. is zanger Erwin de Vries gevraagd 
om te komen optreden in Dorpshuis Artharpe in Adorp.

Elke Groninger kent Erwin de Vries. Zijn markante, wat rauwe geluid, in combinatie met zijn 
mooie poëtische teksten, recht uit het hart,  maken hem tot één van de meest geliefde zangers 
in het Groninger taalgebied. Zijn recente CD “De Noodzoak” werd door critici zeer goed ont-
vangen. Onlangs mocht hij tijdens het Koningsdagconcert nog optreden voor de koninklijke 
familie.

Erwin de Vries en Muziekvereniging Adorp  zijn op 24 november a.s. solistisch én gezamenlijk 
te horen. Het wordt een bijzondere avond waar liefhebbers van blaasmuziek en fans van Erwin 
de Vries reikhalzend naar uit kunnen kijken. Voorafgaand aan het concert en in de pauze is er 
gelegenheid om een drankje te nuttigen in de Kleine zaal van Dorpshuis Artharpe. 

De	entree	is	€	10,=	per	persoon.	Voor	donateurs	van	de	vereniging	geldt	een	prijs	van	€	8,=	
per persoon. Kaarten kunnen besteld worden via:
	kaartenmvadorp@hotmail.com	Bestel	uw	kaarten	op	tijd	vol=vol!

Voorstelling "Absint van Satie" van Passies en Havinga

Op zaterdagavond, 24 november 2018 een prachtige voorstelling van Passies en Havinga 
over Satie in 't Sael. 'T Sael is het middeleeuwse voorhuis van de monumentale pastorie in 
Groot Wetsinge. Dit concert begint om 20.00 uur.

Pianomuziek, verhaal en zang, in combinatie 
met film en dans
Absint is een programma rondom de Franse compo-
nist Erik Satie (1866-1925). Dit programma bestaat 
uit twee delen. Vóór de pauze vertelt Gea Passies 
over het leven en de muziek van Satie, waarbij we 
enkele liederen en pianowerken laten horen. Na de 
pauze	 vertonen	 we	 de	 film	 “Satie	 and	 Suzanne”.	
Deze	film	vertelt	het	gedramatiseerde	liefdesverhaal	
van Erik Satie en Suzanne Valadon, en dit verhaal 
wordt gedanst door Cirque du Soleil. We vertonen 
de	film	zonder	het	originele	geluid;	het	geluid	wordt	
door óns ingevuld. Johanan Havinga speelt de mu-
ziek (uiteraard van Satie), en Gea Passies vertolkt 
de gedachten van Suzanne.

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 avond.

Deze voorstelling kost €15,- inclusief hapjes. Ti-
jdens de pauze serveren wij hapjes passend bij de 
tijd of thema van de muziek.

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


