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WELKOM 
IN DE GROTE KERK TE MAASSLUIS

VIVE LE GEUS!
Win de oorlog, zing een lied…. Dat is de ondertitel van deze bloedstollende, 
theatrale voorstelling over 80 jaar opstand, over chaos en onderlinge 
verdeeldheid, intrige en wreedheid, maar vooral over de kracht van muziek 
in tijden van oorlog. Maassluis heeft ook te maken gehad met de geuzen van 
destijds. Op het schanseiland, waar de Grote Kerk in 1639 werd ingewijd, 
hebben verwoede gevechten plaatsgevonden tussen de Spanjaarden en de 
geuzen. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog was er in de Maassluise contreien 
een verzetsgroep actief onder de naam Geuzenverzet. Camerata Trajectina 
brengt samen met Hans Goedkoop de politieke overtuigingen en de gevoelens 
van de mensen die erbij waren in die oorlog van destijds, heel dichtbij. 

www.camerata-trajectina.nl

2020 Zaterdag 19 september
CAMERATA TRAJECTINA

PROGRAMMA
Geuzenliederen uit o.a. de albums 
De Vrede van Munster, 
Muziek uit de Muiderkring en
Bavianen en slijkgeuzen.

Financieel mede mogelijk 
gemaakt door DeltaPORT 
Donatiefonds Zuidland & 
De Groot Fonds Schiedam.

Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 25,-

Presentator:
Hans Goedkoop

VOOR DE CONCERTSERIE MUZIEK TUSSEN MAAS EN SLUIS
Vijf mooie concerten staan geboekt en we beginnen met het concert dat we 
helaas vorig seizoen moesten missen vanwege de corona-maatregelen: 
Vive le Geus van Camerata Trajectina en presentator Hans Goedkoop. 
Ook besteden we aandacht aan het Beethovenjaar (Hexagon Ensemble) 
en bieden wij u een sfeervol kerstconcert met The Gents, die ook al in ons 
eerste seizoen te gast waren. Anglicaanse koortraditie komt tot klinken door 
de Roden Girl Choristers. En we sluiten het seizoen af met een Grand Tour 
van het Ciconia Consort en presentator Herman Pleij. Graag begroeten wij u 
weer, te beginnen op 19 september 2020.
Stichting Muziek tussen Maas en Sluis

HET 13E SEIZOEN 
Op 19 september 2020 hopen we weer van start te gaan. Uiteraard hebben we 
onderzocht of dit op een veilige manier mogelijk is in de kerk. We houden ons 
aan de maatregelen die zijn opgelegd door de overheid. Dat betekent vooral  
1,5 meter afstand. Bij binnenkomst zult u dan ook naar uw zitplaats worden 
begeleid. Vooralsnog zien we af van de gebruikelijke pauze met ontmoeting onder 
het genot van een drankje. Om het aantal bezoekers te kunnen reguleren werken 
we komend seizoen uitsluitend met voorverkoop van toegangskaarten. Zodoende 
kunnen we ook contact met u onderhouden in aanloop naar de concerten. 
Mochten de situatie en maatregelen veranderen dan zullen we hierover direct 
communiceren. Wij doen ons best om uw veiligheid te garanderen en u aangename 
muzikale avonden te bieden. Hierbij vragen wij uw begrip en medewerking.

www.muziekmaassluis.nl



2020 Zaterdag 31 oktober
HEXAGON ENSEMBLE

PANORAMA BEETHOVEN
Natuurlijk laat Hexagon de 250ste verjaardag van Ludwig van Beethoven 
niet ongemerkt voorbijgaan. Want het blijft tot op de dag van vandaag 
ontzagwekkend dat hij in zijn eentje een geheel nieuwe stijlperiode 
inluidde: de Romantiek. In dit programma presenteert Hexagon dan ook 
een aantal van de vele gezichten van Beethoven. Lyrische hartenkreten, de 
viering van de heilige natuur, heerlijke melodieën, flitsende blazersmuziek, 
romantische pianoklanken – een breed palet aan uitdrukkingen kenmerkt 
zijn rijke voorstellingsvermogen. Beethovens werken worden aangevuld met 
muziek van bewonderaar Schubert, leerling Reicha en navolger Strauss.  
De arrangementen zijn aangeleverd door componist Micha Hamel

www.hexagon-ensemble.com 

PROGRAMMA
Ludwig van Beethoven: 
‘Pastorale’ uit de Symfonie no.6; 
Ich liebe dich; Kwintet op.16; 
Andante con Variazioni uit 
Trio WoO 37; Für Elise
Anton Reicha: 
Adagio uit Twee Andantes en 
een Adagio
Franz Schubert: 
Balletmuziek no.2 & 
Entr’acte no.3 uit Rosamunde
Johann Strauss jr.: 
Wiener Blut 

Wout van den Berg, fluit
Bram Kreeftmeijer, hobo
Arno van Houtert, klarinet
Christiaan Boers, hoorn
Marieke Stordiau, fagot
Frank Peters, piano

Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 25,-

2020 Zaterdag 12 december 
THE GENTS

THE WORLD FOR CHRISTMAS
Sinds de oprichting in 1999, toen enkele zangers uit het Roder Jongenskoor 
de basis legden voor een nieuw mannenensemble, is het The Gents voor 
de wind gegaan. Op veel gebieden hebben zij zichzelf waargemaakt en 
werden destijds door ons uitgenodigd in het eerste seizoen van Muziek 
tussen Maas en Sluis. Op 28 maart 2009 gaven zij toen in onze Grote 
Kerk een geweldig concert. En ook voor het echte kerstgevoel bent u bij  
The Gents aan het goede adres. Bekende kerstliederen worden 
afgewisseld met onbekende parels uit de a cappella koormuziek. Om 
van te genieten, om zachtjes mee te neuriën en om warm van te worden 
in de koude winter.  

wwww.thegents.nl  

PROGRAMMA
O.a. muziek van 
Jan Pietersz. Sweelinck
Benjamin Britten 
Eric Whitacre
James MacMillan 
Anders Edenroth 
Jakob Handl 
en traditonele kerstliederen 

o.l.v. 
Annemiek 
van der Ven

Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 25,-



2021 Zaterdag 6 februari  
RODEN GIRL CHORISTERS

DIVERSE VOCALE WERKEN
Dat men in Drenthe een florerende zangcultuur heeft blijkt wel uit het 
koor dat we deze avond presenteren in de Grote Kerk, namelijk de Roden 
Girl Choristers. Een enthousiast koor met tussen de 20 en 25 meisjes in 
de leeftijd van 8-18 jaar. Deze dynamische groep meiden, onder leiding 
van hun dirigente Sonja de Vries, heeft in de loop der jaren een klinkende 
reputatie verworven. Het meisjeskoor bestaat sinds september 2000 en 
zet zich in voor het ontwikkelen van jong zangtalent. Het doel van de 
Roden Girl Choristers is om referentiepunt te zijn voor meisjeskoorzang 
in Nederland. De vocale werken worden afgewisseld door het spel van 
organist Sietze de Vries op het Garrelsorgel. 

 

www.rodengirlchoristers.nl  

PROGRAMMA
O.a. muziek van
Charles Villiers Stanford
Benjamin Britten
Orlando Lassus
Johann Sebastian Bach
Gabriel Fauré

Solist: 
Sietze de Vries 
orgel

o.l.v. 
Sonja de Vries 

Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 25,-

2021 Zaterdag 24 april   
CICONIA CONSORT

GRAND TOUR 
Voor de vierde keer terug op het podium van de Grote Kerk: het Ciconia 
Consort o.l.v. Dick van Gasteren. Dit altijd frisse en energieke ensemble 
heeft al eerder veel succes gehad in Maassluis. En het programma was 
ook nu niet te versmaden. Waar gaat het over? Wie van goede huize 
kwam, maakte in de 18e tot begin van de 20e eeuw een Grand Tour 
om de Griekse en Romeinse schatten te bewonderen. Pioniers van de 
Grand Tour, Goethe en Byron, schreven fascinerende reisverslagen en 
kunstenaars volgden hun voetspoor. Herman Pleij is onze reisleider.  
Met zijn enthousiasmerende vertelkunst bespreekt hij de reizigers van 
toen en nu. Een programma vol nostalgie, weemoed en temperament.

www.ciconiaconsort.nl 

PROGRAMMA
Felix Mendelssohn: 
Capriccio
Hector Berlioz: 
Mars uit Harold en Italie
Ottorino Respighi: 
Antieke Dansen
Edward Elgar: 
Strijkersserenade
Hugo Wolf:
Italiaanse Serenade
Pjotr Iljitsj Tsjaikowsky: 
Souvernir de Florence

Presentator: 
Herman Pleij

Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 25,-



KAARTVERKOOP
Kaarten voor de concerten van 
Muziek tussen Maas en Sluis 
zijn te verkrijgen:
1.  Via onze website 
 www.muziekmaassluis.nl 
2.  Via email 
 info@muziekmaassluis.nl 

Alle concerten worden gehouden 
in de Grote Kerk, Kerkplein 2, 
3144 EK Maassluis.

COLOFON
Ontwerp:  Tjabien Wissenraet
Teksten:  Marianne Koerts
Fotografie:  Esther van Dam 
 Jan Hordijk
 Foppe Schut

Alle concerten van de serie 
Muziek tussen Maas en Sluis 
worden financieel mogelijk 
gemaakt door de Govert van 
Wijnstichting.

©2020 Stichting Muziek tussen 
Maas en Sluis, Maassluis

CONTACT
 0182 614407
  
 info@muziekmaassluis.nl  
  
 www.muziekmaassluis.nl 
 
 twitter.com/MuziekMaassluis 
 
 facebook.com/MuziekMaassluis

CORRESPONDENTIE 
Stichting Muziek tussen Maas en Sluis, 
Postbus 296, 3140 AG Maassluis.

SPECIALE AANBIEDINGEN 
Indien u alle concerten in één abon-
nement reserveert, dan betaalt u 
€ 100,- (i.p.v. € 125).

Het sfeervolle restaurant Smaak 
& Meer, Govert van Wijnkade 20, 
biedt bezoekers voorafgaand aan 
een concert een heerlijk 3-gangen 
menu aan voor € 25,- p.p. excl. 
drankjes. 
Graag van tevoren reserveren 
via 010-3510201 of 
reserveren@smaakenmeer.nl 


