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 MUZIEKAVOND                    

 Plaats: Academisch genootschap  

           Parklaan 93, 5613 BC Eindhoven 
Datum:    15 juni 2022 
Aanvang: 2015 uur 
Na de pauze: Open podium 
  

 
 
PROGRAMMA    

                                        
Richard Strauss 
 

1864-1949 
 

1. Die Nacht 
2. Ach, Lieb, ich muss nun scheiden 
3. Morgen! 
4. Breit' über mein Haupt 
5. Zueignung 
…………………. 
 

   
 
 
 

  Brigitte Jonkers, zang en Rein de Graaff, Piano 
 
 

Reinhold Gliere. 
 

1875-1956 Duet in B groot, Animato, opus 53  

   
  Alexander Znamenskiy, cello, Rosalie Seinstra, cello 

 
 

Antonin Dvorák  1841-1904 Dumky Piano trio 
 

   
  Pieter Stout, Cello,  Guy de Werd, piano,  

Cora van den Berg, viool 
 
 

   
Pauze 

 
Na de pauze  is er gelegenheid om spontaan een muzikale bijdrage te leveren, klassiek, jazz, of 

pop, alles mag. 
 
 
 
Gelieve dit programma mee te nemen; in de zaal zijn géén programma’s beschikbaar. 
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KOMENDE MUZIEKAVONDEN  
    Beschikbare ruimte  
Maandag  12 september 

2022 
OKK Reguliere muziekavond 90 min. 

Donderdag 13 oktober 
2022 

OKK Reguliere muziekavond 50 min. 

ZATERDAG 12 NOVEMBER OKK MASTERCLASS VOOR 
ENSEMBLES 

Reeds voldoende aanmeldingen 

Vrijdag 16 december 
2022 

AG Thema-avond 90 min. 

Aanmeldingen om op te treden en inlichtingen over de programmering bij Harry Rozemuller; aanmelden ‘onder  
voorbehoud’ en op langere termijn is mogelijk (h.rozemuller@on.nl)  
Gaarne vroegtijdig aanmelden o.v.v. uitvoerende(n) (in gewenste volgorde), het uit te voeren werk (titel, 
 jaar, componist, toonsoort, opus nummer etc., delen) en tijdsduur.  

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
Zoals u in het schema hierboven ziet is er nog volop ruimte om te spelen op een van de komende 
muziekavonden.  
Het thema voor 16 december zullen we voor de zomervakantie bekend maken.  
  
 
NIEUWS OVER EN VAN LEDEN 
Gustavo Wesselink Barrientes die recent op een muziekavond bij ons speelde, treedt op tijdens het 
Storioni Festival met Music in the Street op zaterdag 4 juni.  
Plaats: Piazza Center 
Tijd: 14:50-15:20 uur 
Het is vrij toegankelijk.  
https://www.muziekgebouweindhoven.nl/nl/agenda/4242//Music_in_the_Streets/ 
 

Op zaterdag 4 juni a.s. om 15.00 zal in de Stadskerk St. Cathrien te Eindhoven de wereldpremière 

plaatsvinden van de ‘Song for Tessa’ voor dubbelkoor van ons lid Fred Vonk. Hij schreef het werk 

twee jaar geleden (maar vanwege de coronamaatregelen kon het niet eerder uitgevoerd worden) als 

een in memoriam voor een oud-studente die op 22-jarige leeftijd overleed tijdens haar vakantie. 

Naast dit werk wordt ook koorwerk van Ad de Jong uitgevoerd. 
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