
Kamermuziek aan de Berkel
De concerten beloven weer druk bezocht te worden, daarom is 
het aan te raden passe-partout of kaarten vooraf  per e-mail of 
telefonisch te reserveren. 
Voor verdere informatie: 
E-mail: kmuzberk@planet.nl 
Tel.: 0575 - 431472 of 0575 - 556475

Entree : € 15.-  Passe-partout € 50,- (inclusief masterclass)
Aanvang : 14.30 uur, masterclass vanaf 11.00 uur 
Om de musici de gelegenheid te geven in te spelen, gaat de zaal 
om 14.00 uur open, vooraf wordt u gratis een kopje koffie of 
thee aangeboden.

Muziek & Pianospecialist WESTERA uit Winterswijk heeft ons 
de gelegenheid geboden een vleugel te plaatsen.

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door : 

 

Stichting Elise Mathilde Fonds

Routebeschrijving Landgoed Morgenstern
Vanuit de richting Deventer of Hengelo Overijssel, A1:

afslag Lochem/Holten (nr 26).
Volg de borden Lochem (N332)

Vanuit de richting Arnhem:
volg de borden Zutphen (A348), daarna richting Lochem (N346).

dan:
Volg in Lochem de borden richting Barchem.
In het dorp Barchem neemt u de afslag Zwiep.
Op de Zwiepseweg de eerste weg rechts. Dit is Witzand.
Volg Witzand nog enkele honderden meters en u vindt Morgenstern aan 
uw rechterhand.

Landgoed Conferentieoord Morgenstern
Witzand 4, 7244 NC Barchem, tel.: (0573) 44 19 20 
www.morgenstern.nl

Op de nieuwe locatie

2008, 15 jaar
zondag 6 juli, 20 juli, 17 &

 31 augustus

Landgoed Morgenstern
Witzand 4, Barchem

KAMER
MUZIEK
AAN DE
BERKEL

Van Dingstee Kwartet 
m.m.v. Daniël Kramer piano
winnaar Prinses Christina Concours

Joseph Haydn 
Strijkkwartet opus 77/2 in F

- Allegro moderato

- Menuett Presto

- Andante

- Vivace assai

Robert Schumann 

Kwintet in Es gr.t., 

 opus 44 voor piano en strijkkwartet

- Allegro brillante

- In modo d’una marcia: 

 Un poco largamento-Agitato

- Scherzo: Molto vivace

- Finale: Allegro ma non troppo

zondag 

31 

augustus 



De zusjes Berenice & 
Philomela Terweij 

viool en piano

Robert Schumann

Sonate No 2, d kl.t., op. 121

- Ziemlich langsam - Lebhaft
- Sehr lebhaft
- Leise, einfach
- Bewegt

Maurice Ravel

Sonate G gr.t.

- Allegro
- Blues: Moderato
- Perpetuum Mobile: Allegro

Maurice Ravel

Rapsodie de Concert “Tzigane”

Thomas Beijer piano 
Ludwig van Beethoven

Sonata no. 21 in C, opus 53 ‘Waldstein’

- Allegro con brio
- Introduzione - Adagio molto
- Rondo – Allegretto moderato

Enrique Granádos 

Goyescas: El Amor y la Muerte (ballada)

Isaac Albéniz

uit: Suite Iberia

- Alméria 
- El Puerto
- El Albaicín

Een andere locatie
Landgoed Conferentieoord Morgenstern 

in Barchem zet de deuren open voor de zomer-

concerten van Kamermuziek aan de Berkel.  

Deze bijzondere locatie, gelegen midden in de 

bossen en heuvels, straalt een warme intieme 

sfeer uit van stilte en rust, waardoor de muziek 

een extra dimensie zal krijgen.

zondag 

6 

juli 

zondag 

20 

juli 

zondag 

17 

augustus 

Masterclass 
Igor Roma 

met jonge pianotalenten 
Als bijzonderheid van dit vijftienjarig jubileum 

organiseren we in samenwerking met Young 

Pianist Foundation een masterclass door de zeer 

beroemde Italiaanse pianist Igor Roma. 

Hij zal op deze dag aan een aantal veel belovende 

talenten de fijne kneepjes van het pianospel leren.

U bent vanaf 11.00 uur gedurende de hele dag 

welkom. Het is een unieke gelegenheid dit mee te 

maken. 

Vijftienjarig jubileum
Kamermuziek aan de Berkel bestaat dit jaar 

15 jaar en dat wordt op feestelijke wijze gevierd op 

Landgoed Conferentieoord Morgenstern, Witzand 

4  in Barchem bij Lochem.
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