Chaamerconcerten
Concert voor Cello en Piano

Joris van Haaften & Tannie van Loon
Donderdag 16 mei 2019
Ledevaertkerk Chaam
Aanvang 20 uur

Tannie van Loon (1974) studeerde achtereenvolgens
schoolmuziek, piano en orgel aan het Brabants Conservatorium
in Tilburg; piano bij Ton Demmers en orgel bij Bram Beekman.
In het kader van de 2e fase opleiding orgel volgde zij tevens
interpretatielessen bij Ewald Kooiman (Amsterdam), Ad van
Sleuwen (Hilvarenbeek), Theo Jellema (Leeuwarden) en Eric
Lebrun (Parijs).
Tannie treedt regelmatig op als soliste, begeleidt op projectbasis
diverse koren en is organiste van de Maria Presentatiekerk in
Aalst.
Voor de Brabantse Orgelfederatie heeft Tannie medewerking
verleend aan een aantal cd-opnames van bijzondere
instrumenten in Brabant.
In de afgelopen jaren heeft zij onder andere concerten mogen
geven in de kathedralen van Den Bosch, Brugge, Brussel, de
Grote Kerk in Breda, de Universiteitskerk St. Mary the Virgin in
Oxford, de St. Severikirche te Erfurt, de Dom van Wenen, het
klooster in Melk en de Thomaskirche te Leipzig.
Tannie woont met haar man en hun twee zoontjes in
Eindhoven.
www.tannievanloon.nl

Joris van Haaften studeerde, na een afgeronde studie
bouwkunde in Delft, cello bij Nadia David en Michel Dispa aan
de conservatoria van Amsterdam en Tilburg. Hier sloot hij in
2002 zijn tweede fase als laureaat af. Hij volgde masterclasses
in kamermuziek en solorepertoire bij onder andere György
Kurtág, Colin Carr, Pieter Wispelwey en Radu Aldulescu. Joris
heeft een brede belangstelling voor het cellorepertoire van barok
tot hedendaags, en voert ook graag minder bekend repertoire
uit. Zo nam hij de romantische cellosonate van de Nederlander
Carl Oberstadt op voor een uitzending van het radioprogramma
De Nederlanden. Hij werkt regelmatig samen met Daan
Manneke. Met het Eisler Trio nam hij twee goed ontvangen cd’s
op met repertoire uit het interbellum. Daarnaast legt hij zich toe
op de uitvoering van alle cellosuites van Bach.

Zoals u gewend bent is de toegang tot de concerten en
voorstellingen in de Ledevaertkerk vrij en kunt u na afloop een
bijdrage doneren ter bestrijding van de onkosten.
Om deze concerten de komende jaren te kunnen blijven
verzorgen stellen wij, indien mogelijk, een bijdrage van 10 euro
zeer op prijs.
U bent van harte uitgenodigd om nog even na te praten in de
consistoriekamer onder het genot van een drankje.
Het programma van Chaamerconcerten+ voor het seizoen
2018/2019 is te vinden op de website van de kerk:
www.ledevaertkerk.nl
Het eerstvolgende concert vindt plaats op zondag 16 juni om 15
uur.
Dan treedt op het Mandolineorkest Estrellita o.l.v. dirigent
Benny Ludemann met een zeer gevarieerd programma, dat u
binnenkort weer kunt vinden op de website van de
Ledevaertkerk.
Meer informatie over het mandolineorkest Estrellita kunt U
vinden op http://estrellita.nl/ en op de facebookpagina
Wilt u per mail geïnformeerd worden over het programma?
Stuur dan een mail aan hrdietz@casema.nl of
webmaster@ledevaertkerk.nl
U ontvangt dan tijdig een
mail met informatie over de eerstvolgende voorstelling of het
eerstvolgende concert.

