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2021-2022

WELKOM IN DE GROTE KERK 
MAASSLUIS
Op 16 oktober gaan we weer van 
start. Na een seizoen dat – op één 
concert na – alleen maar bestond 
uit annuleringen vanwege de 
Corona-pandemie. Voor de musici 
natuurlijk een grote ramp, maar 
ook voor u – als bezoekers en 
liefhebbers van klassieke muziek –  
een zware tegenvaller.

Voor het grootste gedeelte is het 
gelukt om dezelfde programma’s 
opnieuw te boeken. Alleen het 
Ciconia Consort gaat ons verblijden 
met een nieuw en interessant 
programma.

We hebben u gemist en we 
ontmoeten u dan ook graag weer 
in de Grote Kerk voor de vier 
concerten die we voor u in petto 
hebben.

Stichting Muziek tussen Maas en Sluis



2021 Zaterdag 16 oktober  
RODEN GIRL CHORISTERS, RODEN GIRL VOICES
m.m.v. Mannenensemble Nederlandse Bach Academie en Joost Hettinga

WITH A TRIUMPHANT SHOUT
De Roden Girl Choristers bestaan sinds september 2000. Deze dynamische 
groep meiden, onder artistieke leiding van Sonja de Vries, heeft zich inmiddels 
een klinkende reputatie verworven. Geschoeid op Anglicaanse leest, wordt 
het koor geïnspireerd door het heldere, strakke, open klankidioom van de 
Engelse jongens- en meisjeskoren en de Anglicaanse koortraditie vormt een 
onuitputtelijke bron van inspiratie. Studiereizen naar Engeland vinden met 
enige regelmaat plaats. Het koor heeft radio- en televisieopnames gemaakt 
voor Radio 4, IKON en de EO en ze werken ook mee aan grote producties voor 
koor en orkest, zoals Carmina Burana van Carl Orff en Mass of the child-
ren van John Rutter. De Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach onder  
leiding van Reinbert de Leeuw, vormde een bijzonder hoogtepunt! 

PROGRAMMA
O.a. muziek van 
Colin Mawby, Hubert Parry, 
William Walton, Gabriel Fauré, 
Ralph Vaughan Williams, 
John Ireland, Herbert Howells, 
Benjamin Britten 
Gerald Finzi

www.rodengirlchoristers.nl 

Solist: 
Sietze de Vries 
orgel

o.l.v. 
Sonja de Vries 

Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 25,-



2021 Zaterdag 11 december 
THE GENTS

VOICES IN THE SNOW
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 waar gemaakt en werden 
destijds door ons uitgenodigd in het eerste seizoen van Muziek tussen Maas 
en Sluis. Op 28 maart 2009 gaven zij toen in de Grote Kerk een geweldig  
concert. En voor het echte kerstgevoel bent u ook 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.

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

www.thegents.nl

o.l.v. 
Annemiek 
van der Ven

Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 25,-



2022 Zaterdag 19 februari    
CICONIA CONSORT

MUZIEK VAN DE MAESTRO, de dirigent als componist 
Het beroep van dirigent is vaak omgeven met een waas van raadselen en 
geheimzinnigheid. Het Ciconia Consort en Dick van Gasteren leiden u 
aan de hand van oude filmbeelden, anekdotes en prachtige onbekende 
meesterwerken door de mysterieuze geschiedenis van het dirigeren. Lange 
tijd was nauwelijks sprake van een scheiding tussen de dirigent en de 
componist. Componisten dirigeerden voornamelijk hun eigen werk. Maar toen 
die componisten ook werken van andere componisten begonnen te dirigeren, 
was het beroep van dirigent geboren. In dit programma krijgt de compositie 
‘Portrait van jazzpianist en dirigent André Previn’ zijn Nederlandse première. 
Bijzonder spannend wordt de wereldpremière van het door Bert Mooiman 
gereconstrueerde strijksextet uit 1868 van de legendarische dirigent Arthur 
Nikisch. Beleef samen met Ciconia deze ontdekkingsreis naar onbekende en 
soms niet eerder uitgevoerde meesterwerken.

PROGRAMMA
Muziek van 
Jean Babtiste Lully, 
Willem Mengelberg, 
Arthur Nikisch, Richard 
Strauss, André Previn, 
Leonard Bernstein

www.ciconiaconsort.nl

o.l.v. 
Dick 
van Gasteren

Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 25,-



2022 Zaterdag 26 maart
HEXAGON ENSEMBLE

PANORAMA BEETHOVEN
Natuurlijk laat Hexagon de 250ste verjaardag van Ludwig van Beethoven 
niet ongemerkt voorbijgaan. Hij werd geboren in 1770, dus hadden de 
Hexagonners een mooi programma samengesteld voor het seizoen 
20-21. Gelukkig bleef Panorama Beethoven ook in dit seizoen op het 
programma staan. Want het blijft tot op de dag van vandaag ontzagwekkend 
dat Beethoven 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 wordt aangevuld met 
muziek van bewonderaar Schubert, leerling Reicha en navolger Strauss.  
De arrangementen zijn aangeleverd door componist Micha Hamel.

PROGRAMMA
Muziek van 
Beethoven, Anton Reicha, 
Franz Schubert, 
Johann Strauss jr.

www.hexagon-ensemble.com  

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

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 

Betaling via 
NL 46 INGB 0000 65 54 94 
t.n.v. Stichting Muziek tussen 
Maas en Sluis. 

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

COLOFON
Ontwerp: 
Tjabien Wissenraet
Teksten:  
Marianne Koerts
Fotografie:  
Jan Hordijk (Ciconia), 
Lex Gunnink (Sietze de Vries), 
Harm Wijnalda (RGC), 
Marije van den Berg (Hexagon)
Druk:  
Juist! Druk en Print, Schiedam

Financieel mogelijk gemaakt 
door de Govert van Wijnstichting

CONTACT
  0182 614407
  
  info@muziekmaassluis.nl  
  
  www.muziekmaassluis.nl 

 
  twitter.com/MuziekMaassluis 

 
  facebook.com/MuziekMaassluis

Copyright 2021 Stichting Muziek tussen 
Maas en Sluis, Maassluis

SPECIALE AANBIEDINGEN 
Indien u alle concerten in één 
abonnement reserveert, dan betaalt 
u € 80,00 (i.p.v. € 100,00)

Het sfeervolle restaurant Smaak & 
Meer (Govert van Wijnkade 20) biedt 
bezoekers voorafgaand aan een 
concert een heerlijk 3-gangen menu 
aan voor € 27,50 p.p. excl. drankjes.
Reserveren kan via 010-3510201 of 
reserveren@smaakenmeer.nl 


