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VOORWOORD  

ZEER GEWAARDEERDE MUZIEKLIEFHEBBER,
Allereerst wil ik u danken voor uw aandacht en 
enthousiasme tijdens het afgelopen jubileum-
seizoen. Mede dankzij u werd ons dertigjarig 
bestaan het feest dat we in gedachten hadden. 
Uiteraard stonden bij dat feest de jonge en zeer 
veelbelovende musici voorop. En dat verandert 
ook dit nieuwe seizoen niet. Het doel van Inter-
national Holland Music Sessions is en blijft om 
de beste jonge musici van dit moment een po-
dium als de Kleine Zaal van het Concertgebouw 
te geven. In zo’n entourage kunnen deze musici 
niet alleen optimaal laten horen wat ze waard 
zijn, maar kunt ook u op de best mogelijke wijze 
genieten van alle passie en pracht die deze 
diamanten in de dop te bieden hebben.

Daarom ben ik erg blij dat we ook in ons een-
endertigste seizoen weer geslaagd zijn om niet 
alleen een aantal bijzondere musici te presen-
teren, maar ook om programma’s te bieden die 
het beste in deze musici boven brengen èn die 
een enorme aantrekkingskracht hebben op de 
luisteraar. Zo krijgen niet alleen de musici een 
kans om te excelleren op een groot podium, 
maar geven we ook u de best mogelijke indruk 
van wie volgens ons de belangrijke musici van 
de nabije toekomst zijn. 

De Chinese violist Qingzhu Weng en de Ameri-
kaanse pianist Anthony Ratinov, die de serie op 
4 oktober openen, horen daar zeker bij. Het zijn 
musici die geschoold zijn in het even beroemde 
als beruchte Chinese en Russische onderwijs-
systeem en een fabelachtige techniek in dienst 
hebben weten te zetten van een ongekende 

op. 11 van Skrjabin te programmeren. Alleen 
daarom al een niet te missen concert.

Tot slot vraag ik graag uw bijzondere aan-
dacht voor de nieuwe pianotriosensatie uit de 
Verenigde Staten. Het Merz Trio zou zomaar uit 
kunnen groeien tot het belangrijkste trio van 
de toekomst. Hoe mooi is het dan om te kun-
nen zeggen: ik was er bij toen deze drie musici 
aan het begin van hun carrière een prachtige 
eigen bewerking van Rameau speelden. 
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expressie. Daarmee maken ze ook wat minder 
gangbare werken als Lutoslawski’s Partita 
voor viool en Prokofjevs Achtste pianosonate 
tot heerlijk emotionele achtbanen voor de 
luisteraar.

Prokofjev keert met de eerste van zijn drie 
zogenaamde Oorlogssonates – hij schreef zijn 
zesde, zevende en achtste pianosonate gedu-
rende de Tweede Wereldoorlog – terug op het 
afsluitende programma van het Amerikaanse 
fenomeen in de dop Seho Young. Een multita-
lent dat les heeft van Boris Berman, een van 
de o zo belangrijke docenten van International 
Holland Music Sessions.

Natuurlijk komt ook Beethoven geregeld langs 
tijdens de concerten. De componist die in 
2020 250 jaar zou zijn geworden staat tijdens 
het tweede concert, met de Engelse cellist 
Tim Posner en de Amerikaanse pianiste Hilda 
Huang in de hoofdrol, prachtig ingebed tussen 
‘erfgenaam’ Robert Schumann en ‘leermeester’ 
Johann Sebastian Bach. Ook tijdens het laatste 
concert klinkt Beethoven in combinatie met 
Schumann. Dan speelt de Duitse celliste An-
nabel Hauk na Schumanns heerlijke Stücke im 
Volkston Beethovens Tweede cellosonate.  

De zeer talentvolle Japanse violiste Chisa Kita-
gawa en de Nederlandse pianiste Yang Yang Cai 
blinken weer uit in repertoire dat zelden op de 
concertpodia te horen is. Kitagawa toont haar 
klasse met de Variaties op een origineel thema 
van Wieniawski en Cai durft het zelfs aan om die 
veronachtzaamde doch schitterende Préludes 

Want daar gaat het om bij New Masters on 
Tour: de grote namen van de nabije toekomst 
meemaken in hun jonge en onbekommerde 
passie voor de muziek. Zodat u na ieder con-
cert vervuld en een muzikale ontdekking rijker 
huiswaarts keert. 

Ik wens u een geweldig concertseizoen en 
begroet u graag bij de concerten.

PERRY REITSMA, directeur  
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CHINEES VUUR EN  
RUSSISCHE POËZIE

MEESTERWERKEN VAN BACH,  
BEETHOVEN EN SCHUMANN

VERBAZINGWEKKEND VOLWASSEN
De Chinese violist Qingzhu Weng en de Ameri-
kaanse pianist Anthony Ratinov hebben zich al  
op zeer jonge leeftijd bewezen met belang-
wekkende prijzen in competities. Hoewel ze 
nog steeds tot de zeer jonge nieuwe generatie 
behoren is hun spel en repertoirekeus verbazing-
wekkend volwassen. Weng durft zichzelf neer te 
zetten met prachtwerken van Stravinsky en Lu-
toslawski en Ratinov zet zonder blikken of blozen 
Prokofjevs spectaculaire Achtste sonate naast de 
stromende lyriek van Ravel. Een mix van Chinees 
vuur en Russische poëzie op het hoogste niveau. 

DISCIPLINE, METHODIEK EN EUROPESE 
TRADITIES
Weng en Ratinov hebben met elkaar gemeen 
dat ze al op zeer jonge leeftijd de onderwijsge-
neugten van hun eigen land mochten smaken. 
Weng werd vanaf zijn vierde jaar gekneed door 
de Chinese precisie en discipline voordat hij in 
2014 op 13-jarige leeftijd naar Hannover trok 
voor zijn verder opleiding. Ratinov kreeg vanaf 
dezelfde leeftijd de methodiek van de Gnessin 
Muziekschool ingewreven door zijn grootmoe-
der die daar decennialang lesgaf voordat ze 
naar de Verenigde Staten emigreerde. Beide 
mengen zij al het goede van hun land met de 
Europese tradities.

BEGENADIGDE SOLISTEN
De Engelse cellist Tim Posner en de Ameri-
kaanse pianiste Hilda Huang hebben zich al 
doen gelden als begenadigde solisten. Dat ze 
zich met de groten der aarde durven te meten 
en dat ze originele repertoirekeuzes voorstaan 
bewijzen ze met een mooi dubbelprogramma 
vol meesterwerken van Bach, Beethoven 
en Schumann. Posner speelt Schumanns 
wonderschone Fantasiestücke en Beethovens 
Cellosonate op. 69 en Hilda Huang bewijst 
zich als ‘Bach-pianiste’ vol ‘filosofische diepte’ 
(Westdeutsche Allgemeine Zeitung) in Bachs 
Ouverture in Franse stijl BWV 831. 

DE NIEUWE VIRTUOZEN
Tim Posner en Hilda Huang zijn de nieuwe 
virtuozen van de nabije toekomst. Over Huang, 
die aan de Yale School of Music studeerde en 
ook nog even een scheikundegraad haalde, 
schreef de San Francisco Examiner al dat 
ze ‘een geest heeft die kan multi-tasken en 
een oor dat kan multi-luisteren’. Tim Posner 
studeerde aan de Royal Academy of Music en 
aan de Hoschschüle für Musik in Hannover. In 
2018 was hij de eerste Engelse musicus ooit 
die de International Karl Davidov Competitie in 
Letland won. Een tweetal om te onthouden.

QINGZHU WENG, viool (China)
NATSUMI OHNO, piano (Japan)
>  Igor Stravinsky, Suite Italienne voor viool en 

piano
>  Witold Lutosławski, Partita voor viool en 

piano

ANTHONY RATINOV, piano (Verenigde Staten 
van Amerika)
>  Maurice Ravel, Jeux d’eau
>  Sergej Prokofjev, Pianosonate nr. 8 in Bes 

majeur, opus 84 

TIM POSNER, cello (Verenigd Koninklijk)
MANA OGUCHI, piano (Japan)
>  Robert Schumann, Fantasiestücke, opus 73
>  Ludwig van Beethoven, Sonate voor cello en 

piano in A gr. t., opus 69

HILDA HUANG, piano (Verenigde Staten van 
Amerika)
>  Johann Sebastian Bach, Ouverture in Franse 

stijl in b kl. t., BWV 831
>  Ludwig van Beethoven, Pianosonate in Fis 

majeur, opus 78 

4 OKTOBER 2020  14:30 UUR
HET CONCERTGEBOUW AMSTERDAM  

27 SEPTEMBER 2020  14:30 UUR
HOORNDER KERK DEN HOORN (TEXEL)

22 NOVEMBER 2020  14:30 UUR
HET CONCERTGEBOUW AMSTERDAM  

16 NOVEMBER 2020  20:15 UUR
HOORNDER KERK DEN HOORN (TEXEL)
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DE NIEUWE PIANOTRIOSENSATIE  
UIT DE VERENIGDE STATEN

NIEUWE STERREN,  
GEWAAGDE MUZIEKKEUZES  

KEURMERK
In 2019 won het Merz Trio de befaamde, natio-
nale Fischoff Competition, wat geen verrassing 
was na de eerste prijs en publieksprijs tijdens 
de Chesapeake Chamber Music Competition 
in 2018. Het Merz Trio, genoemd naar de Merz 
pictures van kunstenaar Kurt Schwitters, is 
Professional Trio in Residence aan het New 
England Conservatory en kan rekenen op men-
toren als Vivian en Donald Weilerstein, ouders 
van celliste Alisa Weilerstein met wie ze het 
Weilerstein Trio vormen. Een beter keurmerk is 
nauwelijks denkbaar.

KLASSIEKERS EN NIEUWE WEGEN
De New York Times noemde ze al ‘impressive’ 
en het prestigieuze Fanfare Magazine voegde 
er een ‘impeccable’ aan toe. Het Merz Trio is 
de nieuwe pianotriosensatie uit de Verenigde 
Staten. Het drietal vond elkaar op het New 
England Conservatory en is in eigen land inmid-
dels een begrip. Met een programma’s waarin 
klassiekers als de trio’s van Ravel en Tsjaikovski 
naast nieuwe wegen als de eigen bewerking van 
Rameau’s Cinquième Concert in d RCT 11 staan, 
verovert het trio nu ook Europa. Een belevenis.

ABSOLUTE TOP
Afgaande op de muziekcompetities die ze 
op hun naam schreven, behoren de Japanse 
violiste Chisa Kitagawa en de Nederlandse 
pianiste Yang Yang Cai tot de absolute top van 
de jongste generatie. Met de 24 Préludes van 
Skrjabin brengt Cai een zelden in zijn geheel 
in de concertzaal te horen juweel. Kitagawa 
voegt daar in de eerste helft onder andere de 
even zelden te horen Variaties op een origineel 
thema van Wieniawski aan toe. Nieuwe sterren 
met gewaagde muziekkeuzes.

WINNAARS
Yang Yang Cai was begin 2019 nog de unanie-
me winnaar van het YPF Piano Competition. In 
De Wereld Draait Door kon het publiek vervol-
gens kennismaken met haar poëtische talent. 
Haar Japanse generatiegenote Chisa Kitagawa 
beschikt over eenzelfde lyrisch vermogen 
en betoverde al jury’s van onder andere de 
Beethoven International Violin Competition en 
de Solo Violin Competition in Cremona. Jonge 
musici die hoop geven en laten horen dat het 
niveau elke generatie weer hoger ligt.

MERZ TRIO
LEE DIONNE, piano (Verenigde Staten van 
Amerika)
BRIGID COLERIDGE, viool (Australië)
JULIA YANG, cello (Verenigde Staten van 
Amerika)
>  Jean-Philippe Rameau, Uit: Pièces de clavecin 

en concert 
 Cinquième concert in Ré mineur, RCT 11 (arr. 
Merz Trio)

>  Maurice Ravel, Trio voor piano, viool en cello 
in a kl. t.

>  Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, Trio voor piano, viool 
en cello in a kl. t., opus 50 
“À la mémoire d’un grand artiste”

CHISA KITAGAWA, viool (Japan)
NATSUMI OHNO, piano (Japan)
>  Edvard Grieg, Sonate voor viool en piano nr. 3 

in c kl. t., opus 45
>  Henryk Wieniawski, Variaties op een  

origineel thema in A gr. t., opus 15

YANG YANG CAI, piano
>  Aleksandr Skrjabin, 24 Préludes, opus 11
>  Claude Debussy, L’Isle joyeuse 

17 JANUARI 2021  14:30 UUR
HET CONCERTGEBOUW AMSTERDAM  

10 JANUARI 2021  14:30 UUR
HOORNDER KERK DEN HOORN (TEXEL)

7 MAART 2021  14:30 UUR
HET CONCERTGEBOUW AMSTERDAM  

1 MAART 2021  20:15 UUR
HOORNDER KERK DEN HOORN (TEXEL)
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De 31ste editie van de Summer Academy & Festi-
val van de International Holland Music Sessions 
vindt plaats van 12 juli t/m 16 augustus 2020 in 
de provincies Noord-Holland en Friesland.

Meer dan honderdvijftig avond-, familie-, mati-
nee-, ochtend- en openluchtconcerten, pop-ups, 
previews, workshops en openbare masterclas-
ses voor jong en oud worden verzorgd door 
jonge toptalenten uit meer dan veertig landen 
die na internationale audities zijn geselecteerd 
voor de Summer Academy in Bergen NH waar 
zij masterclasses volgen bij gerenommeerde 
musici, verbonden aan topinstituten van over de 
hele wereld.

De concerten vinden plaats op verassende 
locaties en in historisch cultureel erfgoed in Alk-
maar, Balk, Beetsterzwaag, Bergen, Bergen aan 
Zee, Bloemendaal, Castricum, De Rijp, Den Hoorn 
(Texel), Egmond aan den Hoef, Enkhuizen, Haar-
lem, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Jisp, Muiden, 
Oost-Vlieland, Oosterland, Oranjewoud, Schagen, 
Schermerhorn, Schoorl en Warmenhuizen.

U kunt de openbare masterclasses piano, viool, 
cello en pianotrio bijwonen in de intieme Remon-
strantse Kerk te Alkmaar. De openbare master-
classes worden deze zomer verzorgd door:

SUMMER ACADEMY & 
FESTIVAL 2020 

>  Piano: Boris Berman, Jacques Rouvier, Graham 
Scott, Niklas Sivelöv, Mikhail Voskresensky en 
Wei-Yi Yang

>  Viool: Silvia Marcovici, Takashi Shimizu en 
Krzysztof Wegrzyn

>  Cello: Chu Yi-Bing, Leonid Gorokhov en Rein-
hard Latzko.

Vanaf 1 juni a.s. kunt u uw toegangskaarten 
online bestellen op www.ihms.nl/concerten.  
De uitgebreide brochure met daarin de program-
ma’s en data van alle concerten en openbare 
masterclasses is dan ook beschikbaar.SEHO YOUNG © SONYA KATARINA ISENBERG
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NIEUW ELAN EN  
VERFRISSENDE BLIKKEN

STUDENTENFRISBEETEAM
Seho Young is daarbij een buitengewoon mul-
titalent dat ook componeert, jazzpiano speelt, 
bouwkunde studeerde en de ster was van het 
studentenfrisbeeteam. Ook Annabel Hauk kijkt 
graag om zich heen om haar blik op de muziek 
en de muziekgeschiedenis te verbreden. Het 
levert verrassende interpretaties op die nieuw 
leven blazen in bekende werken. Gezamenlijk 
bieden zij een niet te missen recital.

TALENTENLEVERANCIER
Het New England Conservatorium in Boston 
is een grote talentenleverancier. De Duitse 
celliste Annabel Hauk studeert nog aan het 
roemruchte instituut. En de Amerikaan Seho 
Young, die tegenwoordig bij Boris Berman aan 
de Yale School of Music studeert, kreeg er 
zijn vooropleiding. Zij brengen een gevarieerd 
tweeledig programma met klassiekers van 
Schumann, Liszt en Beethoven en nieuw werk 
zoals de Variaties op een thema van Paganini 
van Alexander Rosenblatt. Een concert vol 
nieuw elan en verfrissende blikken. 

ANNABEL HAUK, cello (Duitsland)
CHRISTOPHER PARK, piano (Duitsland)
>  Robert Schumann, 5 Stukken voor cello en 

piano, opus 102 nr. 1-5 “Stücke im Volkston”
>  Ludwig van Beethoven, Sonate voor cello en 

piano in g kl. t., opus 5 nr. 2

SEHO YOUNG, piano (Verenigde Staten van 
Amerika)
>  Franz Liszt, Années de pèlerinage – 

Deuxième année: Italie, S. 161 
 Sonetto 104 del Petrarca

>  Sergej Prokofjev, Pianosonate nr. 6 in A gr. t., 
opus 82

>  Alexander Rosenblatt, Variaties op een 
thema van Paganini

25 APRIL 2021  14:30 UUR
HET CONCERTGEBOUW AMSTERDAM  

18 APRIL 2021  14:30 UUR
HOORNDER KERK DEN HOORN (TEXEL)

http://www.tihms.com/concerten


New Masters on Tour is méér dan een inspire-
rende internationale concertserie, het is ook 
hét podium voor de ontdekking van dé namen 
van de toekomst. 

Bekende Nederlandse musici als Liza Ferscht-
man, Paolo Giacometti, Quirine Viersen, het 
Storioni Trio en buitenlandse musici van naam 
als Nicholas Angelich, Inon Barnatan, Leonard 
Elschenbroich, het Lendvai String Trio, Gavriel 
Lipkind, Maria Milstein, Alice Sara Ott, het Sitk-
ovetsky Trio, Pavel Sporcl en Antoine Tamestit 
werden al aan het begin van hun carrière door 
International Holland Music Sessions uitgeno-
digd zich op het podium van Het Concertge-
bouw aan het publiek te presenteren.

Ook de latere winnaars van grote internatio-
nale concoursen waaronder het ARD Concours 
(István Vardai), het Long-Thibaud vioolcon-
cours (Solenne Païdassi), het internationale 
Benjamin Britten vioolconcours (Andrey Bara-
nov), de Koningin Elisabethwedstrijd (violisten 
Andrey Baranov en Yayoi Toda), het internati-
onale Chopin Concours (Philippe Giusiano), het 
Wieniawski Concours (Reiko Otani en Agata 
Szymczewska), het Clara Haskil Concours 
(Finghin Collins), de Cleveland International 
Piano Competition (Chu-Fang Huang en Martina 
Filjak), de Honens Piano Competition (Georgy 
Tchaidze), het internationale Fritz Kreisler 
Concours (Florin Croitoru), het internationale 
Tsjaikovski Concours (Miroslav Kultyshev), het 
Concours International d’Exécution Musicale de 
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NEW MASTERS ON TOUR
PODIA 

Genève (István Vardai) werden al éérder door 
International Holland Music Sessions tijdens 
haar Summer Academy ontdekt en uitgeno-
digd voor concerten in Het Concertgebouw en 
andere belangrijke nationale en internationale 
concertzalen.

International Holland Music Sessions is er 
trots op dat de musici van de New Masters on 
Tour ook optreden in andere gerenommeerde 
concertzalen in Europa, Noord-Amerika, Zuid-
Amerika, Azië en Australië.

> Boedapest, Palace of Arts
> Boekarest, Ateneul Roman
> Bratislava, Slovak Philharmonic - Small Hall
> Brussel, Palais des Beaux-Arts
> Celje, Kulturni dom
> Jekaterinenburg, Philharmonic Hall
> Kiev, Lysenko Hall
> Londen, Wigmore Hall
>  Moskou, Tchaikovsky Conservatory -  

Rachmaninov Hall
> Nova Gorica, Kulturni dom
> Praag, Rudolfinum - Suk Hall
> Riga, Small Guild
> Sint-Petersburg, Glazunov Hall
> Sofia, Concert Hall
> Tallinn, Estonia Concert Hall
> Vilnius, National Philharmonic Hall
> Warschau, Philharmonic Hall
> Zagreb, Vatroslav Lisinki Concert Hall

SUK HAL PRAGUE RACHMANINOV HALL MOSCOW

10 — IHMS.NL



ABONNEMENTEN
Een abonnement bestaat uit een serie van 
vijf concerten in de Kleine Zaal van Het 
Concertgebouw. Wie de complete serie bestelt, 
krijgt meer dan 20% korting op de normale 
toegangsprijs. De mooiste plaatsen op Rang 1+ 
bestelt u voor de serieprijs van € 145,-.
IHMS Begunstigers hebben nog een streepje 
voor. Zij betalen met de actiecode die wordt 
toegezonden slechts € 140,- voor Rang 1+.

SERIES
De serieverkoop voor concertseizoen 2020-
2021 gaat op woensdag 26 februari om 10.00 
uur van start. De verlengtermijn voor de vaste 
series is tot en met dinsdag 31 maart 2020.
 
Uw bestelling van de serie New Masters on 
Tour wordt verwerkt door de afdeling Klant-
contact en Verkoop van Het Concertgebouw.

CONTACT
e-mail: serie@concertgebouw.nl en kassa@
concertgebouw.nl  
Concertgebouw Serielijn: 020 – 3059977 
(dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur van 26 febru-
ari tot en met 31 maart 2020 
Concertgebouwlijn: 020 – 6718345 (dagelijks 
van 10.00 tot 17.00 uur).

U kunt uw series op drie manieren bestellen/
verlengen: 
ONLINE -  via www.concertgebouw.nl/series 
kunt u series bestellen/verlengen met uw 

LOSSE KAARTEN
De losse verkoop voor concertseizoen 2020-
2021 start op maandag 1 juni 2020 (tweede 
Pinksterdag) om 10.00 uur.
U kunt losse kaarten op drie manieren bestel-
len:  
ONLINE – via www.concertgebouw.nl  
TELEFONISCH – via de Concertgebouwlijn (020 
– 6718345 dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur) 
KASSA – maandag tot en met vrijdag geopend 
van 13.00 tot 19.00 uur, zaterdag en zondag 

persoonlijke account. Heeft u nog geen account 
dan kunt u dit aanmaken en meteen de serie(s) 
van uw keuze bestellen. U kunt betalen met 
een eenmalige machtiging (incassering in juni 
2020) of met uw creditcard of iDEAL. U ont-
vangt per omgaande een bevestigingsmail. 
Voor deze service wordt € 2,50 per transactie 
gerekend, voor papieren kaarten wordt € 1,50 
extra gerekend.

TELEFONISCH -  via de Concertgebouw Serielijn 
(020 3059977 dagelijks van 10.00 tot 17.00 
uur van woensdag 26 februari tot en met 
dinsdag 31 maart) kunt u uw series bestellen/
verlengen. Vanaf woensdag 1 april kunt u via 
de Concertgebouwlijn 020 – 6718345  dagelijks 
van 10.00 tot 17.00 uur series bestellen. U kunt 
betalen met een eenmalige machtiging (incas-
sering in juni 2020) of met een creditcard. U 
ontvangt per omgaande een bevestigingsmail. 
Voor deze service wordt € 4,50 per transactie 
gerekend, voor papieren kaarten wordt € 3,50 
extra gerekend.

SCHRIFTELIJK – via de ingesloten bestelbon 
kunt u series bestellen/verlengen. U kunt beta-
len met een eenmalige machtiging (incassering 
in juni 2020). U ontvangt een bevestigingsmail 
na verwerking. 
Voor deze service wordt € 10,00 per transactie 
gerekend.

van 10.00 tot 19.00 uur. Als er geen avondcon-
cert is sluit de kassa om 17.00 uur.

BELANGRIJKE DATA:
woensdag 26 februari 2020 – start seriever-
koop  
dinsdag 31 maart  2020 – einde verlengtermijn 
series 
maandag 1 juni 2020 – start losse verkoop 
juni 2020 – incassering eenmalige machtiging 
juli 2020 – verzending toegangskaarten.

KAARTEN BESTELLEN  
HET CONCERTGEBOUW

© SHUTTERSTOCK
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INTERNATIONAL HOLLAND MUSIC SESSIONS | NEW MASTERS ON TOUR 

  Aantal Rang 1+ Rang 1 Rang 2  Totaal

Serie Het Concertgebouw Amsterdam     X € 145,- € 130,- € 105,- € 

Begunstigers     X € 140,-   €  

Administratiekosten          €     10,-

 TOTAAL KAARTRESERVERING    X  kaarten   € 

Voorletter(s) en naam*   ____________________________________________________ m/v

Adres*   ___________________________________________________________________

Postcode*   _________________________________________________________________

Woonplaats*  _______________________________________________________________  

Telefoon overdag  ____________________________________________________________

Mobiel  ____________________________________________________________________

E-mail  ____________________________________________________________________  

Datum   ____________________________________________________________________

Handtekening  _______________________________________________________________
 
Ik verleen een eenmalige machtiging aan het Concertgebouw N.V.  om het totaalbedrag af  
te schrijven van mijn IBAN-rekening:

*Deze velden zijn verplicht om in te vullen.

BEREIKBAARHEID
Openbaar vervoer: Het Concertgebouw is 
uitstekend bereikbaar per tram (lijn 2, 3, 5 en 
12) en bus (347, 357 en 397) of via metrolijn 52 
(Noord/Zuidlijn) tot station De Pijp en vervol-
gens met tramlijn 3 of 12.
 
Eigen vervoer: In de omgeving van Het 
Concertgebouw geldt (behalve op zondag) 
betaald parkeren. Voor de parkeergarage van 
Q-Park Museumplein kunt u bij de kassa en de 
garderobe kortingskaarten krijgen. U kunt ook 
gebruik maken van P+R Olympisch Stadion of 
P+R Rai.
Voor verdere details www.concertgebouw.nl/
uw-bezoek/bereikbaarheid

TOEGANG KLEINE ZAAL 
De deuren van de Kleine Zaal gaan in de regel 
40 minuten voor aanvang open. Als u te laat 
bent, wordt u bij een passende onderbreking 
binnengelaten. Tassen, rugzakken en paraplu’s 
mogen niet mee in de zaal. U dient deze af te 
geven aan de (gratis) garderobe.

MUZIEK BELEVEN DOET U SAMEN 
Muziek beleven in Het Concertgebouw doet u 
samen. Veel van de bezoekers willen optimaal 
van de muziek genieten door geconcentreerd 
en in stilte te luisteren. Wij vragen u daar reke-
ning mee te houden.

MINDERVALIDEN/SLECHTHORENDEN 
Het Concertgebouw is rolstoelvriendelijk. 
Naast de Hoofdentrée bevinden zich diverse 
invalidenparkeerplaatsen. Het meenemen van 
hulphonden is toegestaan. Bezoekers met 
een gehoorbeperking kunnen gebruik maken 
van een systeem voor gehoorondersteuning. 
Vraagt u hiernaar bij de garderobe.  
Voor verdere details:  www.concertgebouw.nl/
uw-bezoek/speciale-voorzieningen

PROGRAMMAWIJZIGINGEN 
Levende muziek is mensenwerk. Wijzigingen in 
de aangekondigde programma’s zijn daarom 
soms onvermijdelijk. De meest actuele infor-
matie vindt u op www.concertgebouw.nl

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN 
In Het Concertgebouw zijn de Algemene 
Bezoekersvoorwaarden Concertgebouw 
NV van toepassing. Deze zijn te vinden op 
www.concertgebouw.nl

BESTELFORMULIER  
HET CONCERTGEBOUW
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Een abonnement bestaat uit een serie van 
vijf concerten in de Hoornder kerk aan de 
Kerkstraat 5 te Den Hoorn (Texel). Wie met 
onderstaande bestelbon direct de complete 
serie bestelt, betaalt slechts € 85,- in plaats 
van € 90,-. Losse kaarten kunt u ook bestel-
len. U betaalt dan de normale prijs van € 18,-. 
Begunstigers van International Holland Music 
Sessions hebben nog een streepje voor en 
betalen voor een abonnement slechts € 70,-. 
Ook op de prijs van losse toegangskaarten 
krijgen zij korting. Daarvoor betalen zij slechts 
€ 15,-. U kunt Begunstiger worden op  
www.ihms.nl/steunons

KAARTEN BESTELLEN  
HOORNDER KERK
 

ALGEMENE VERKOOP/BESTELINFORMATIE
De abonnementsbestellingen worden vanaf 
eind mei 2020 op volgorde van binnenkomst 
behandeld. Daarom raden wij u aan zo snel 
mogelijk te bestellen.

DE BEVESTIGINGEN/ 
UITVERKOCHT BERICHTEN
De toegangskaarten zullen vanaf eind juni 
2020 worden verstuurd. Het aantal plaatsen 
is beperkt. Als de serie is uitverkocht, wordt u 
daarover geïnformeerd.

Stuur deze bestelbon in een gesloten envelop 
naar International Holland Music Sessions, 
Postbus 250, 1860 AG Bergen NH. Uw adres-
gegevens kunnen door International Holland 
Music Sessions worden gebruikt om u te infor-
meren over eventuele programmawijzigingen 
en om u op de hoogte te stellen van speciale 
aanbiedingen en activiteiten.

ADMINISTRATIEKOSTEN
Voor bestellingen via het ingesloten bestelfor-
mulier in deze brochure rekent International 
Holland Music Sessions € 2,50 administratie- 
en verzendkosten per bestelformulier. 

Uw bestelling is verwerkt indien u de factuur 
per e-mail of post hebt ontvangen. Op de fac-
tuur wordt € 2,50 in rekening gebracht voor 
administratie- en verzendkosten. Nadat u bin-
nen 14 dagen de betaling hebt voldaan, sturen 
wij u de kaarten toe.

INTERNATIONAL HOLLAND MUSIC SESSIONS | NEW MASTERS ON TOUR 

Datum Concertomschrijving Aantal Normaal Begunstigers CJP     Totaal 

Serie Hoornder kerk . . . . . .  X €  85,- €  70,-   €  . . . . . . , . .

27-9-2020 Weng/Ohno/Ratinov . . . . . .  X €  18,- €  15,- € 9,- €  . . . . . . , . .

16-11-2020 Posner/Oguchi/Huang . . . . . .  X €  18,- €  15,- € 9,- €  . . . . . . , . .

10-1-2021 Merz Trio . . . . . .  X €  18,- €  15,- € 9,- €  . . . . . . , . .

1-3-2021 Kitagawa/Ohno/Cai . . . . . .  X €  18,- €  15,- € 9,- €  . . . . . . , . .

18-4-2021 Hauk/Park/Young . . . . . .  X €  18,- €  15,- € 9,- €  . . . . . . , . .

Administratiekosten per bestelling . . . . . .  X €  2,50 €   2,50 € 2,50 €  . . . . . . , . .

 TOTAAL KAARTRESERVERING . . . . . .  kaarten     €  . . . . . . , . .

Voorletter(s) en naam*   ____________________________________________________ m/v

Adres*   ___________________________________________________________________

Postcode*   ______________ Woonplaats*  ________________________________________  

Telefoon overdag  ________________________ Mobiel  _____________________________

E-mail  ____________________________________________________________________  

Datum   ____________________________________________________________________

Handtekening  _______________________________________________________________
 
Ik verleen een eenmalige machtiging aan het Stichting Holland Music Session & Festival  om het 
totaalbedrag af te schrijven van mijn IBAN-rekening:

*Deze velden zijn verplicht om in te vullen.

BESTELFORMULIER  
HOORNDER KERK

© SHUTTERSTOCK
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SPONSORS

FONDSEN

MEDIAPARTNERS

PARTNERS

SUBSIDIËNTEN

De mooiste pianobeleving van Nederland

INTERNATIONAL HOLLAND MUSIC SESSIONS
BEGUNSTIGERS

Eén van de doelstellingen van International 
Holland Music Sessions is het verlenen van 
financiële steun aan minder vermogende deel-
nemers aan de jaarlijkse Summer Academy 
van International Holland Music Sessions in 
Bergen NH. Zo maken de Begunstigers van 
International Holland Music Sessions het 
mogelijk dat jonge begaafde musici mas-
terclasses kunnen volgen bij internationaal 
beroemde musici en muziekpedagogen, 
verbonden aan topinstituten over de hele 
wereld, waardoor een extra dimensie aan hun 
muzikale ontwikkeling kan worden toegevoegd. 
Ook stellen zij scholarships ter beschikking 
aan deelnemers aan de internationale audities, 
die in Nederland, andere landen in Europa, de 
Verenigde Staten van Amerika en Azië worden 
georganiseerd.

International Holland Music Sessions doet ook 
iets terug voor haar Begunstigers. Zij nodigt 
hen uit speciale concerten, exclusieve lezingen 
en masterclasses bij te wonen. Ook contacten 
met de musici, een speciaal geprijsd Begun-
stigerabonnement op de serie New Masters 
on Tour en kortingen op de toegangsprijzen 
behoren tot de mogelijkheden. Bovendien 
worden de Begunstigers voor vier gratis bij te 
wonen concerten en masterclasses uitgeno-
digd tijdens de Zomerconcerten in Bergen NH, 
Alkmaar, Heiloo en Schermerhorn.

U kunt al Begunstiger worden vanaf € 50,- per 
kalenderjaar. En elk volgend gezinslid voor 
slechts € 20,-.

De Belastingdienst heeft International Holland 
Music Sessions aangemerkt als culturele 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor 
een ANBI geldt dat giften aan deze instelling 
aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 
Ook komt een ANBI in aanmerking voor een 
vrijstelling van de heffing van het recht van 
schenking en het recht van successie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met mevrouw Clary Bosma. Haar e-mailadres 
is clarybosma@ihms.nl

Meer informatie over International Holland 
Music Sessions vindt u op www.ihms.nl
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School of Music 
Tokyo
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NEW MASTERS
ON TOUR 2020-2021
HET CONCERTGEBOUW AMSTERDAM
HOORNDER KERK DEN HOORN (TEXEL)

PERRY REITSMA, DIRECTEUR
POSTBUS 250 – 1860 AG BERGEN NH
INFO@IHMS.NL 
WWW.IHMS.NL
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