Baarnse Muziekkring
Seizoen 2022 - 2023

Zondagmorgenconcerten Seizoen 2022 – 2023
2 oktober 2022
Tosca Opdam (viool), Pamela Smits (cello) en Daniël Kramer (piano)
Saint-Saëns, Ravel
2 oktober 2022 (middagconcert, speciaal voor jonge kinderen)
Rob van den Broek (verteller) en leden van het Utrecht String Quartet,
Tsjaikovski
23 oktober 2022
Duo Ebano
Brahms
27 november 2022
Shane van Neerden (piano)
Schumann, Beethoven, Chopin
22 januari 2023
Ekatarina Levental (harp en zang)
Glinka, Rossini, Ravel en Weil
19 februari 2023
The Hague String Trio
Irene Britton Smith, Emmy Frensel Wegener, Ethel Smyth
19 maart 2023
Joris van Rijn (cello) en Frank van der Laar (piano)
Bach, Schumann, Schubert en Samson
23 april 2023
Barbican Quartet
Janáček en Schumann
4 juni 2023
David Kadouch
Poulenc, Ethel Smyth, Szymanovski en Reynaldo Hahn
e-mail: info@baarnsemuziekkring.nl
website: www.baarnsemuziekkring.nl
Secretariaat : Heemskerklaan 38, 3742 AL Baarn
Telefoon alleen voor dringende zaken: 0620614698

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 zijn van 12.00-13.00 uur
Kaarten: Volwassenen € 17,50, kinderen t/m 18 jaar € 12,50.
Reserveren: Via e-mail: info@baarnsemuziekkring.nl onder vermelding
van uw naam, concertdatum of data, aantal kaarten. (Let op:
telefonisch reserveren is niet meer mogelijk).
U krijgt bericht of er plaatsen beschikbaar zijn.
Uw reservering is pas definitief als u betaald heeft.
Betaling: Door het bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op
NL29 RABO 0157 4630 28 ten name van de Baarnse Muziekkring te
Baarn o.v.v. uw naam, concertdatum, aantal kaarten. Na betaling is uw
reservering definitief. Zonder tegenbericht liggen de kaarten voor u
klaar voor aanvang van het concert. Kaarten afhalen een kwartier voor
aanvang.
Annuleren: Mocht u onverhoopt verhinderd zijn het concert bij te wonen
dan kunt u dit per e-mail melden. Het entreegeld zal worden terugbetaald
indien de melding ten minste 24 uur voor het concert is ontvangen.
Verkoop van kaarten aan de zaal: Indien er nog plaatsen beschikbaar
zijn kunnen op de dag van het concert aan de zaal kaarten worden
gekocht. Betaling uitsluitend met uw bankpas (pinnen). Contante
betaling is niet meer mogelijk.
Abonnementen: Een abonnement voor alle concerten kost € 122,50.
Te bestellen door dit bedrag over te maken op NL29 RABO 0157 4630 28
ten name van de 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: Word vriend van de Baarnse
Muziekkring. Dit kost € 35 per jaar. Met deze bijdrage helpt u mee aan het
voortbestaan van de Baarnse Muziekkring en u krijgt € 2,- korting bij het
kopen van de concertkaarten. Uw steun is zeer welkom.
Website: Uitgebreide informatie over de concerten is te vinden op de
website van de Baarnse Muziekkring: www.baarnsemuziekkring.nl.

Er zit ook muziek in de boekhandel!

