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Zondagmorgenconcerten Seizoen 2018 – 2019

9 september 2018
Paolo Giacometti (piano)
R. Schumann, G.A. Rossini

7 oktober 2018
Atlantic Trio (pianotrio)
L. van Beethoven, J. Brahms, F. Gernsheim

28 oktober 2018
Peter Gijsbertsen (bariton) en Josef de Beenhouwer (piano)
M.-E.-H. Duparc, B. Visman

25 november 2018
Shin Sihan (viool) en Anne Brackman (piano)
A. Dietrich, R. Schumann en J. Brahms: FAE-Sonate; S. Prokofiev

20 januari 2019
Laurens de Man (piano)
Onder meer de Goldbergvariaties van J.S. Bach

17 februari 2019
Nicolas Callot en Lucas Blondeel (piano vierhandig)
F. Schubert, C. Debussy, M. Ravel

17 maart 2019
Enno Voorhorst (gitaar)
A. Barrios, F. Moreno-Torroba en R. Dyens

28 april 2019
Alexander Warenberg (cello) en Yang Yang Cai (piano)
S. Rachmaninov en F. Schubert
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Praktische informatie
Plaats en tijd: Alle concerten worden gegeven op zondagen in Kasteel 
Groeneveld, Groeneveld 2, 3744 ML Baarn. Vlakbij het kasteel is een 
parkeerterrein (gratis). De concerten beginnen om 12.00 uur en duren 
ongeveer een uur; er is geen pauze.
Kaarten: volwassenen € 15,-, kinderen t/m 12 jaar € 10,-.      
Omdat veel muziekliefhebbers  belangstelling hebben voor onze           
concerten zijn er op de dag van het concert vaak geen plaatsen meer 
beschikbaar. Het is daarom verstandig te reserveren. Dit kan via e-mail: 
info@baarnsemuziekkring.nl of telefonisch via onze reserveringslijn           
035-6409392 o.v.v. uw naam, de datum van het concert en het aantal  
kaarten. Zonder tegenbericht liggen de kaarten voor u klaar voor aanvang 
van het concert in Kasteel Groeneveld. Kaarten afhalen vóór 11.45 uur. 
N.B. Bij eventuele verhindering niet vergeten om zo spoedig mogelijk de 
reservering te annuleren.
Let op: contante betaling; pinnen is niet mogelijk!
Abonnementen: Een abonnement voor alle concerten kost € 105,-.               
Te bestellen door dit bedrag over te maken op NL29 RABO 0157 4630 28 
ten name van de Stichting Baarnse Muziekkring te Baarn. U  krijgt een 
bevestiging per e-mail en de abonnementen liggen voor aanvang van de 
concerten voor u klaar.
Vriend van de Baarnse Muziekkring: Wordt vriend van de Baarnse        
Muziekkring. Dit kost u slechts € 35 per jaar. Met deze bijdrage helpt u 
mee aan het voortbestaan van de Baarnse Muziekkring en u krijgt korting 
bij het kopen van concertkaarten.
Website: Uitgebreide informatie over de concerten is te vinden op de 
website van de Baarnse Muziekkring: www.baarnsemuziekkring.nl.               
Op de website is ook een schat aan historische gegevens te vinden.                    
Zo is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om met een zoekfunctie allerlei 
informatie over concerten in het verleden te vinden of/en wanneer een                                                                                                                    
bepaalde musicus heeft opgetreden voor de Baarnse Muziekkring.
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de BAARNSE NOTARISSEN                                                                  
niet alleen voor uw huis, al uw vragen over familierecht,             

maar ook voor uw fiscaal aftrekbare schenking aan cultuur

Eemnesserweg 12 te Baarn, tel 035 5413321                                                                                                             
info@debaarnsenotarissen.nl

postadres: postbus 97, 3740 AB  Baarn


