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Programma negende seizoen Concert aan Zee 2021- 2022 
 
Wij zien er naar uit weer publiek te ontvangen in Kerk aan Zee in Muiderberg bij 
de concerten op zondagmiddag. De bezoekerscapaciteit wordt mogelijk beperkt 
door  coronamaatregelen. Bij toewijzing is er voorrang voor abonnementhouders 
en Vrienden van Kerk aan Zee. Maar via Livestreams kan iedereen meegenieten. 
Professionele musici presenteren zich graag op ons podium, zowel jonge 
prijswinnaars als ouwe rotten. De sfeer is ongedwongen, de akoestiek uitstekend 
en de koffie of thee is inbegrepen. Na afloop praten we na onder het genot van 
een glas wijn met elkaar en met de musici. 
 
Zondag 5 september | 14.00 uur 
Klassiek op de Brink 
 
Dit concert is ons cadeau aan Muiderberg. Als de coronamaatregelen het toelaten 
opent het Ardemus Saxophone Quartet het seizoen met een wervelend 
optreden buiten, in de setting van Swing op de Brink. ‘Ardemus’ is Latijn voor: 
‘wij branden’. Deze internationale musici zijn naadloos verbonden en brengen 
een verfrissende muzikale ervaring. De toegang is gratis. Let op de afwijkende 
aanvangstijd! 
 
Zondag 3 oktober | 15.00 uur 
Delta Piano Trio 
 
De winnaars van de Kersjesprijs 2020 werden door de jury geroemd om hun 
warme, weelderige klank en de perfecte balans in het samenspel. Pianiste Vera 
Kooper, violist Gerard Spronk en celliste Irene Enzlin vormden een trio tijdens 
hun studie aan het conservatorium in Salzburg in 2013. In Muiderberg spelen ze 
het ‘Dumky’ Pianotrio van Dvorak, het pianotrio Op. 1 van Beethoven en 
bagatellen van Mansurian.  
 
Zondag 21 november | 15.00 uur 
Maria en Nathalia Milstein 
 
Deze muzikale zussen hebben een Russisch/Franse achtergrond. Violiste Maria 
Milstein is een van Nederlands grootste solisten en maakt deel uit van het 
fameuze Van Bearle Trio. Pianiste Nathalia Milstein ontwikkelde zich aan 
conservatoria in Geneve en Berlijn en won menig concours. De 2 cd’s die ze als 
duo uitbrachten werden alom bejubeld en met 5 sterren bekroond. In 
Muiderberg spelen ze de grote Sonate in A van César Franck en werk van Grieg, 
Szymanovski en Debussy 
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Zondag 16 januari | 15.00 uur 
Seldom Sene & Klaartje van Veldhoven 
 
In 2020 en 2021 moesten ze wijken voor corona maar deze derde keer gaat het 
er toch van komen. Deze bijzondere combinatie van blokfluitkwintet en sopraan 
treedt op met ’Delight in Musicke’. 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. 
 
Zondag 6 maart | 15.00 uur 
Raoul Steffani en Lucie Horsch 
 
Deze jonge musici zijn oude bekenden van Concert aan Zee. Dat zij nu als duo 
optreden maakt het des te interessanter om hun ontwikkeling te volgen. Lucie 
Horsch kennen we als begenadigd blokfluitiste. Ook als liedbegeleider op de 
vleugel bereikt ze het hoge niveau dat bariton Raoul Steffani neerzet in zijn 
uitvoeringen van de liedcyclus ‘An die ferne Geliebte’ van Ludwig van Beethoven. 
Daarna liederen van Edvard Grieg en Agathe Backer-Grøndahl. 
 
Zaterdag 30 april | 20.00 uur en 
Zondag 1 mei | 15.00 uur 
 
Don Giovanni! Carte Blanche Carl van Reenen 
 
De opera der opera’s, dat is Mozart’s Don Giovanni. Recht doen aan dat 
enerverende verhaal en die fantastische muziek, met vier geweldige zangers, dat 
is de uitdaging die de Muiderbergse pianist en componist Carl van Reenen zich 
heeft gesteld. Mezzosopraan Karin Strobos en bariton Martijn Cornet hoeven 
geen nadere introductie. Samen met sopraan Charlotte Houberg en tenor Erik 
Slik zorgen zij voor een bij voorbaat legendarische uitvoering. Wegens de 
verwachte grote belangstelling nu ook op zaterdagavond. 
 
Zondag 5 juni | 15.00 uur 
Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet 
 
Een spetterende seizoenafsluiting is wel toevertrouwd aan de mannen van het 
NAKK. Sergio Hamerslag, Bart de Kater, Tom Wolfs en Jesse Faber maken van 
ieder concert een feestje. Muzikaal gezien gaat het alle kanten op. Van West Side 
Story tot Gustav Mahler. Ze belijden hun liefde voor Amsterdam en volgen hun 
nieuwsgierigheid naar internationale volksmuziek. Met hogeschool klarinetspel 
en een flinke dosis humor blazen ze ons de zomer in. 
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Kaartverkoop 
 
Voorverkoop €20,00 
Aan de kassa €22,50 
 
Abonnement, 6 concerten  €87,50 
Vrienden Kerk aan Zee €80,00 
Boezemvrienden  €75,00 
 
Mail voor een abonnement naar concertaanzee@gmail.com 
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