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Fluitkwartet Confour

Concert
Algemene informatie
Dit is het vierde concert van het elfde concertseizoen in het Van
Goghkerkje te Zundert.
De schilder Vincent van Gogh is in 1853 in Zundert geboren en
zijn vader was 22 jaar dominee in deze kerk. Vandaar de naam
Van Goghkerkje. Het bescheiden kerkgebouw is in 1805 gebouwd
en begin 1806 in gebruik genomen; het gebouw is een
rijksmonument. In 1952 is het interieur vernieuwd en later is er een
consistorie en een nevenruimte bijgebouwd. Onlangs is het
interieur opnieuw geschilderd. In 1995 is er in de kerk een nieuw
orgel geplaatst.
Op het Vincent van Goghplein voor de kerk staat een beeld van
Vincent en zijn broer Theo, in 1964 gemaakt door de beeldhouwer
Ossip Zadkine in Parijs. Deze beeldhouwer heeft in totaal 4
verschillende beelden en een gedenkpenning over Vincent van
Gogh gemaakt, maar de vormgegeven verbintenis van Vincent
samen met zijn broer Theo in Zundert is uniek.
Volgende concert
18 april 2010 Een gevarieerd programma door studenten van De
Nieuwe Veste uit Breda. Zij sluiten het concertseizoen 2009-2010.

Zondag 28 februari
15.30 tot 16.30 uur

Van Goghkerkje

Naast de toegangsprijs zijn de concerten zonder onderstaande
sponsors niet mogelijk. Wij danken daarom:

De kleur van de concerten wordt bepaald door het gebouw, de
status van kerkruimte maar ook door een brede schakering van
muzikale vormen. Vrijwel alle muziekinstrumenten hebben al in
deze ruimte geklonken.
Uitgangspunt is een muzikaal niveau van beroepsmusici.
Deze concerten worden voorbereid door een werkgroep met
vertegenwoordigers van het Van Goghkerkje en diverse
muziekgroepen uit Zundert.

Tenslotte

Organisatie

Heden bestaat de werkgroep uit Nely en Pieter van Nes (Van
Goghkerkje); Janus Havermans, penningmeester en Kees
Schrauwen (koninklijke harmonie Nut en Vermaak); Nan Havelaar
(zangeres in diverse koren) en Jan van Trier (geluidstechniek en
drukwerk).
De organisatie vindt plaats i.s.m. CultuurCentrum Zundert.
De zondagmiddagconcerten beginnen steeds om 15.30 uur en
duren een uur. Na afloop is gelegenheid om onder het genot van
een kopje koffie of thee na te praten, ook met de muzikanten.
Naast bijdragen van bedrijven en instellingen wordt toegang van
€ 5 gevraagd. Koffie en thee zijn daarbij inbegrepen.

Ante Quercus
Everaerts b.v. De Verfmolen
Boomkwekerij Laurijssen
Rabobank De Zuidelijke Baronie
Van Gogh Notarissen
Autobedrijf Schrauwen
Administratiekantoor A. Vermeeren
Gemeente Zundert
Zoekt u voor de feestdagen nog een origineel geschenk?
Van de mooiste onderdelen van 6 jaar concerten is een fraaie CD
gemaakt die bij de organisatie te koop is.
Vraag informatie via info@concerten-vangoghkerkje.nl.
Daarna nemen wij contact met u op.
Wilt u ons steunen met een financiële bijdrage? Graag!
Wij vermelden uw (bedrijfs)-naam op de programma's en onze
website. Via het laatste medium zorgen wij ook tevens voor een
link naar uw website.

Indien u bericht voor een volgend concert wenst te ontvangen (bij voorkeur per e-mail) dan verzoeken wij u uw adres achter in de kerk te noteren of ons een e-mail te sturen:
info@concerten-vangoghkerkje.nl - Ook verzoeken wij u ons te informeren bij wijziging van uw e-mailadres. - Meer informatie over alle concerten: zie www.concerten-vangoghkerkje.nl

Hetty dwarsfluit

Programma
Droom

D. Walraven

Arrival of the Queen of Sheba G.F.Händel
Flowers of Sunrise

A. Rubtsov

Birdland (arr.R.Lombardo)

J. Zawinul

Quartett
- Adagio con espressione
- Allegro con fuoco

A.B.Fürstenau

Hotfoot

C. McDowall

Divertimento Jazz
- Nice
- Le Domaine Forget

R. Guiot

Arcadie
- Bergers
- La Syrinx Magique
- Dryades

M. Berthomieu

Confour is opgericht in 1998 en bestaat uit Hetty Boeijen, Peter Arts
van der Zanden, Henny Pulles en Marjolein de Wit.
Na hun klassieke opleiding hebben zij zich gespecialiseerd in
kamermuziek en lichte muziek. Het kwartet speelt een breed en
uitgebreid repertoire voor vier dwarsfluiten met toevoeging van piccolo,
altfluit en basfluit. De muziekkeuze van het kwartet omvat vier eeuwen
fluitmuziek en varieert van vroege Barok tot hedendaags repertoire.
Naast originele muziek voor fluitkwartet spelen de musici ook een keur
aan arrangementen. Daarbij maken zij regelmatig uitstapjes naar het
lichtere genre.
Confour schuwt de confrontatie en het experiment niet. Regelmatig
speelt het hedendaagse en vernieuwende muziek die een ware
uitdaging vormt voor de leden. Maar met veel plezier brengen zij dit
avontuur onder het publiek die met deze bijzondere muziek een
enerverende luisterervaring meekrijgt.

Studeerde fluit aan het Brabants Conservatorium bij Hanni Barendrecht en Raymond Delnoye en behaalde daar de diploma’s docerend- en uitvoerend musicus
alsmede een aantekening specialisatie kamermuziek.
Zij volgde masterclasses bij Peter Lukas Graf en Trevor Wye.
Studeerde Hafa directie aan het Brabants Conservatorium bij Jan Cober.
Als docent dwarsfluit is zij verbonden aan de muziekscholen van Eindhoven,
Wijchen en Oss en als dirigent geeft zij leiding aan de Boxmeersche Harmonie.
Hetty geeft concerten met haar broer Rein Boeijen (orgel) en speelt in diverse
ad-hoc ensembles.
Peter dwarsfluit, basfluit
Studeerde Schoolmuziek aan het Brabants Conservatorium met bijvak dwarsfluit
bij Martien van Woerkom. Studeerde daarna fluit bij Marian Jaspers Fayer,
Eugénie van der Grinten en Pieter Odé en volgde cursussen bij o.a. Robert Dick
[moderne fluittechnieken] en Charles Green [jazz improvisatie].
Gaf jazzworkshops in Nederland en Spanje en speelde in verschillende jazzgroepen [o.a. op het North Sea Jazzfestival, Den Haag].
Peter speelde concerten voor VPRO en VARA radio en participeerde op meerdere
CD opnamen. Speelt in diverse ad-hoc ensembles en is als docent dwarsfluit
verbonden aan de muziekscholen van Valkenswaard en Wijchen.
Marjolein dwarsfluit, altfluit
Speelt sinds oktober 2009 bij Confour. Studeerde aan het Brabants
Conservatorium bij Raymond Delnoye bij wie zij in 1994 met cum laude haar
diploma uitvoerend musicus behaalde.
Daarna volgde zij gastlessen en masterclasses bij James Galway en Juliette
Hurel. Marjolein is een veelvuldig gevraagd soliste bij TV- en CD opnamen.
Zij concerteert solistisch en in diverse kamermuziekensembles,waaronder
blazersensemble Incontro, in binnen- en buitenland.
Samen met pianist Jelger Blanken geeft Marjolein recitals door het hele land.
Daarnaast heeft zij een privé-lespraktijk.
Henny piccolo, dwarsfluit, altfluit
Speelt sinds september 2008 bij Confour. Studeerde fluit aan het Brabants
Conservatorium bij Hanni Barendrecht en Raymond Delnoye en behaalde daar
de diploma’s docerend- en uitvoerend musicus alsmede een aantekening
specialisatie kamermuziek. Henny volgde cursussen in Nice en Gueret.
Zij speelde enkele jaren als vaste remplaçant voor dwarsfluit en piccolo in het
Brabants Orkest en treedt nu nog regelmatig op met het Zeeuws Orkest.
Daarnaast speelt ze regelmatig in ad-hoc ensembles. Zij heeft op verschillende
muziekscholen in Brabant en België gewerkt. Momenteel is Henny als docent
dwarsfluit verbonden aan de muziekschool in Veldhoven.

