Lanceringsconcert

Geachte muziekliefhebber,
Voordat ik u namens het bestuur van het Janice Walker Fonds uitnodig voor ons
lanceringsconcert op vrijdag 7 oktober, een korte kennismaking!
Het Janice Walker Fonds is in 2015 opgericht en genoemd naar de Apeldoornse
violiste en muziekpedagoge Janice Walker (1940-2014). Zij was een vrouw die anderen
altijd stimuleerde om dromen te realiseren. Haar nalatenschap aan de Masterclass
Apeldoorn was het startsein voor de oprichting van dit fonds om het legaat te beheren.
Op deze manier leveren wij een bijdrage aan de talentontwikkeling van jonge mensen.
Het fonds stelt muziek en educatie centraal en heeft als doelen:
• het ondersteunen van culturele activiteiten voor jeugdige amateurs in Apeldoorn;
• het ondersteunen van activiteiten van Internationale Stichting Masterclass Apeldoorn.
U bent van harte uitgenodigd om met ons de start van het Janice Walker Fonds te
vieren. Een bijzonder concert leek ons hiervoor de mooiste manier. Enkele docenten
en leerlingen van de SPM-A (allen bekenden van Janice) gaan bijgevoegd programma
voor u spelen in de Lutherse Kerk.
Datum		
Tijd		
Adres		
Opgave		
Na afloop

vrijdag 7 oktober
zaal open 19.45 | aanvang 20.00
prof. Röntgenstraat 9, 7311 AM Apeldoorn
via een mail naar info@jwfonds.nl o.v.v. uw naam en het aantal plaatsen
hapjes & drankjes om samen nog even na te genieten

Wij hopen u op de 7e te mogen begroeten – u bent van harte welkom!
Mede namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,
Baukje van Schie, secretaris						

www.jwfonds.nl

7 oktober 2016 | Programma
Henk Menkveld (klarinet)
Fons Kronenberg (piano)
J. Brahms - sonate opus 120 nummer 1
voor klarinet en piano
- Andante un poco adagio
- Allegretto grazioso uit
_____
Martha van de Riet (viool)
Ralphine de Roo (viool)
W.A. Mozart - Eine kleine Nachtmusik
- Allegro
- Romance, andante
- Menuetto, allegro
- Trio
- Rondo, allegro
_____
Meta Heerze
Karin Volmer (piano 4-mains)
F. Schubert - Fantasie in f für Klavier zu
vier Händen opus 103
_____
Nico Lammersen (viool)
Andre de Graeff (cello)
Karin Volmer (piano)
F. Mendelssohn-Bartholdy
pianotrio no. 1 in d-mineur, opus 49
- Molto allegro agitato

