
 
Seizoen 2020 - 2021 

 
Concert aan Zee | seizoen 2020 – 2021 
 
In het achtste seizoen Concert aan Zee presenteren we wederom de mooiste 
kamermuziek in Kerk aan Zee in Muiderberg. Hoeveel bezoekers we per concert 
kunnen ontvangen weten we nu nog niet, maar we hebben ervaren dat we ook 
met Livestreams veel liefhebbers kunnen bereiken. Professionele musici 
presenteren zich graag op ons podium, zowel jonge prijswinnaars als ouwe 
rotten. Vele stijlen komen aan bod: van barok tot cross-over, met virtuoze 
instrumentalisten en bevlogen zangers. 
 
 
4 oktober 2020 | 15.00 uur 
Canto Ostinato 
 
De Muiderbergse pianist Carl van Reenen heeft weer Carte Blanche. Dit keer 
kiest hij voor de geliefde Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Samen met het 
XSight Percussion Duo, winnaars van het Grachtenfestival Conservatorium 
Concours 2018. Betoverende minimalistische muziek op de vleugel en twee 
marimba’s.  
 
 
15 november 2020 | 15.00 uur 
Duo Zeffiretti 
 
Winnaars van het Grachtenfestival Conservatorium Concours 2019. 
Sopraanzanger Mayaan Licht en Guy Maori op klavecimbel maakten veel 
indruk bij Podium Witteman. Twee Israëlische jongens, aan het begin van een 
grote carrière, presenteren hun repertoire vol duizelingwekkende vocale 
hoogstandjes, gecomponeerd voor de castraatzangers uit de barok. 
 
 
20 december 2020 | 15.00 uur 
Kerst met de familie Horsch 
 
Wij zijn er trots op dat de familie Horsch na vier jaar terug komt naar Kerk aan 
Zee om het licht te laten schijnen in de donkere dagen voor Kerstmis: vader 
Gregor, eerste cellist van het Koninklijk Concertgebouworkest met zijn 
talentvolle zoon Caspar op viool en  blokfluitiste Lucie. Haar internationale 
carrière heeft inmiddels een grote vlucht genomen. Ook Alexandra 
Nepomnyaschchaya op klavecimbel is weer van de partij. 
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31 januari 2021 | 15.00 uur 
Vocaal feest met Karin Strobos en Martijn Cornet 
 
De herinnering aan hun optreden in 2019 is nog vers maar wie er bij was wil het 
graag nog een keer meemaken. De sterzangers van het Aalto Musiktheater in 
Essen vormen een aanstekelijk duo. Sopraan Karin Strobos en bariton Martijn 
Cornet pakken breed uit met liederen, aria’s en songs. Begeleid door Jan-Paul 
Grijpink zingen ze de pannen van het dak. 
 
 
7 maart 2021 | 15.00 uur 
Pianoduo Scholtes & Janssens, quatre-mains 
 
Lestari Scholtes en Gwylim Janssens vormen sinds 2003 een toegewijd duo. Zij 
gaven concerten in 30 landen op alle continenten. Samen organiseerden zij al zes 
maal het Pianoduo Festival in de Amstelkerk in Amsterdam. In Muiderberg 
spelen ze werk van Schubert, Rachmaninoff, Satie en Stravinsky. Muzikaal 
vuurwerk op onze concertvleugel. 
 
 
18 april 2021 | 15.00 uur 
Seldom Sene en Klaartje van Veldhoven 
 
Deze combinatie van blokfluitkwintet en sopraan moest in april 2019 wijken 
voor het Coronavirus. Hun programma “Delight in Musicke” wordt alsnog 
uitgevoerd. Het bestaat uit spectaculaire Engelse renaissancemuziek die klonk 
aan het hof van Henry VIII. Typisch voor die tijd en bijzonder voor nu: Dowland, 
Purcell, Byrd, Baldwin en anderen. 
 
 
 
30 mei 2021 | 15.00 uur 
Jörgen van Rijen & friends 
 
De eerste trombonist van het Koninklijk Concertgebouworkest moest in maart 
2019 verstek laten gaan. Dat komt hij nu goed maken en hij neemt zijn muzikale 
vrienden mee.  Verwacht een wervelend concert met een mix van klassiek en 
cross-over repertoire. 
 
 
 
 


