Dit is informatie van het Van Cappellenhuis

Bekijk de webversie

ALLE MEDEWERKERS VAN HET VAN CAPPELLENHUIS
WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN
EN
EEN GEZOND EN GELUKKIG 2019
We zien u graag terug in het nieuwe jaar en hebben weer veel moois voor u in petto!

PROGRAMMA JANUARI 2019
Nieuwjaarsconcert “Feuilles volantes, chansons
de poètes”
“From Russia with Love” met het Brackman Trio
& Elizaveta Agrafenina
Cursus kunstgeschiedenis “Meesters van
vormgeving en design”
Luisterkring
Capels Vrouwenkoor
Exposities
Zondag 13 januari 15.00 - 17.00 uur

NIEUWJAARSCONCERT “FEUILLES
VOLANTES, CHANSONS DE POÈTES”

met Gildas Delaporte (zang/contrabas) en Bert van
den Brink (piano/accordeon)
Gildas Delaporte, met een grote passie voor de Franse
poëzie, heeft muziek gecomponeerd bij gedichten van grote
Franse schrijvers, zoals Victor Hugo, Charles Beaudelaire en
Marceline Desbordes-Valmore. Zo zijn tientallen gedichten
nu ook chansons geworden. Voor één van de chansons,
getiteld Etty Hillesum, heeft Gildas zelf de tekst geschreven.
Bert van den Brink is verantwoordelijk voor de
arrangementen en begeleidt op piano en accordeon. Een
optreden van Gildas en Bert is sterk verwant aan de klank
van de traditionele Franse chansons door de instrumentatie
en de taal, terwijl alle composities nieuw zijn.
Gildas Delaporte is naast stadsbeiaardier, ook contrabassist bij de Philharmonie Zuid-Nederland. Bert
van den Brink, cum laude afgestudeerd als klassiek pianist, improviseerde al van jongs af aan op
piano en orgel en is op dat gebied autodidact. In 2007 kreeg hij de VPRO/BOY EDGAR-PRIJS. Bert
trad en treedt regelmatig op met musici van naam van diverse genres, zoals Thomas Oliemans,
Klaartje van Veldhoven, Toots Thielemans, Chet Baker, Jules de Corte, Eric Vloeimans en vele
anderen.
Toegang € 15, -, tot 18 jaar € 7,50 incl. feestelijk drankje.
Informatie en kaarten www.vancappellenhuis.nl

Vrijdag 18 januari 20.00 - 22.00 uur

"FROM RUSSIA WITH LOVE"

met het BRACKMAN TRIO, onze “Young Artists in
Residence”. Deze keer i.s.m. de Noors-Russische
sopraan Elizaveta Agrafenina. Met Tim Brackman
(viool), Kalle de Bie (cello) en Seán Morgan-Rooney
(piano).
Dit tweede concert met het Brackman Trio kent een
poëtisch en dramatisch Russisch programma:
De Zeven Romances van Dmitri Shostakovich op
gedichten van Alexander Blok en het Piano trio “In
gedachtenis van een grote artiest” in a mineur van Pyotr
Ilyich Tchaikovsky.
In dit concert wordt de luisteraar mee op reis genomen
door de grootsheid van de Russische muziek. Tragisch en
verdrietig, maar ook betoverend mooi en vooral heel erg
emotioneel. Dmitri Shostakovich staat bekend om zijn
duistere en opzwepende muziek, maar laat zich in deze liederencyclus van een zeer poëtische
kant zien.
Tchaikovsky wijdde zijn enige pianotrio aan de pianist, componist en beroemde leraar Nikolai
Rubinstein. Het werk werd voor het eerst uitgevoerd bij de herdenking van Rubinsteins sterfdag.
Deze dramatische aanleiding vertaalt zich in één van de meest emotionele kamermuziekwerken
die ooit geschreven zijn.
Elizaveta Agrafenina studeerde met de hoogste onderscheiding af in Finland en in Noorwegen.
Seán Morgan-Rooney studeerde glansrijk af in Londen en is een van Ierlands jonge leidende
pianisten van zijn generatie. Beiden volgen nu nog een master aan het conservatorium in
Amsterdam.
Het derde concert van het Brackman Trio is op vrijdag 12 april.
Toegang € 15,--, tot 18 jaar € 7,50 inclusief pauzedrankje
Informatie en kaarten: www.vancappellenhuis.nl

CURSUSSEN /SERIES
Vrijdagochtend 10.30 - 12.30 uur

KUNSTGESCHIEDENIS

Door kunsthistorica Patricia Huisman
BLOK III: MEESTERS VAN VORMGEVING EN DESIGN
Alles om ons heen is ooit door iemand ontworpen, over
ieder gebruiksvoorwerp is nagedacht. De vormgeving van
ons dagelijks leven is in de loop van de tijd mede bepaald
door een aantal belangrijke designers. Ontwerpers als
Henry van de Velde, Gerrit Rietveld, Marcel Breuer, Eileen
Gray, Charles & Ray Eames, Ettore Sottsass en Philippe
Starck zullen in deze serie behandeld worden. Hoe
verliepen hun carrières, wat zijn hun belangrijkste
ontwerpen? Hun leven en werk wordt besproken en elke
lezing belicht een of twee vormgevers en hun context.
Data: Vrijdag 18 en 25 januari; 1, 8, 15, 22 februari
2019.
Tijd: 10.30-12.30 uur, om 10.00 uur staat de koffie klaar.
Kosten: € 78,00 voor elke hele serie van 6 lezingen
(inclusief 2x koffie/thee bij elke lezing)
Informatie en aanmelden: kunstisleuk@xs4all.nl

Woensdagochtend 10.30 -12.00 uur

Woensdagavond 20.00 - 22.00 uur

LUISTERKRING

CAPELS VROUWENKOOR

De Capelse Luisterkring o.l.v. Marja Smit gaat in
2019 weer volop van start met om de twee weken
prachtige muziek op cd of dvd die is uitgekozen door
één van de leden. Elke keer is het weer een
verrassing welke muziek er beluisterd wordt.

Elke woensdagavond, behalve in de
schoolvakanties, repeteert het Capels
Vrouwenkoor o.l.v. dirigente/pianiste
Mirjam Pool een zeer gevarieerd
repertoire: klassiek, pop, canons,
volksliederen etc.

Nieuwe leden zijn van harte welkom! Kom eens
langs om de sfeer te proeven.
Data: 16 en 30 januari, 13 en 27 februari, 13 en 27
maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei
Kosten € 6,00 per bijeenkomst inclusief 2x
koffie/thee
Informatie en
aanmelden: marja@vancappellenhuis.nl

Informatie en
aanmelden poolmirjam@gmail.com

EXPOSITIES
8 januari 2019 tot 24 februari 2019

''HERMANUS EN RIAN''

Opnieuw worden er werken geëxposeerd van dit
kunstenaarsechtpaar. De vorige expositie van het poëtisch
realistische werk van beiden in de galerie was in mei/juni
2017. Helaas is Hermanus inmiddels overleden maar er zijn
nog werken beschikbaar. We hebben voor deze expositie
diverse grotere werken geselecteerd. Ook zal het werk van
Rian te zien zijn.
Openingstijden:
Toegang gratis tijdens kantooruren (i.v.m. onderhoud in
het gebouw v.a. 8 januari!): 10.00-12.00 uur en 14.0017.00 uur

KAARTEN BESTELLEN:

www.vancappellenhuis.nl
Aan de kassa vanaf een half uur voor aanvang van de
voorstelling
Voor zover er nog kaarten beschikbaar zijn.

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u cultuur@vancappellenhuis.nl toe aan uw adresboek.

