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zo 14 okt GZ 11.00
Win een brunch op zondag 14 oktober!

Deze zondagochtend soleert meesterpianist Louis Lortie in Liszts
virtuoze variaties over Schuberts lied Der Wanderer. Ook klinkt de
lyrische Symfonie in d van César Franck, een van de belangrijkste 19e
eeuwse Franse symfonieen.
Koop via de website kaarten voor dit concert en maak kans op een
gratis brunch na afloop. Mail vóór 11 oktober uw bestelbevestiging van
dit concert naar mailwin@concertgebouw.nl. De winnaars krijgen per e-
mail bericht.
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za 29 sep GZ 14.15
Ensemble Resonanz in de ZaterdagMatinee
Strijkorkest Ensemble Resonanz ontfermt zich deze middag over
naoorlogse werken van Zimmermann en K.A. Hartmann. Altvioliste
Tabea Zimmermann soleert in Brittens Lachrymae.

zo 7 okt KZ 20.15
Sinfonia Rotterdam met soliste Emmy Verhey
Drie klassieke parels, gecomponeerd binnen een periode van vier
jaar: Haydns opvallend levenslustige ‘Trauer-Symphonie’, gevolgd
door Mozarts Divertimento en Eerste Vioolconcert.

di 9 okt KZ 20.15
Schuberts liedcyclus Die Schöne Müllerin
De jonge Duitse tenor Maximilian Schmitt bereikte razendsnel de
top. Hij debuteert in de vocale serie met Schuberts tragische
liedcyclus over een gezel die verliefd wordt op een molenaarster.

do 11 okt KZ 20.15
Dick Swaab in Scherpdenkers
Wat is het verband tussen het gedachtegoed van neurobioloog
Dick Swaab, bekend van Wij zijn ons brein, en de muziek van
Boulez? Ontdek het tijdens dit Scherpdenkers-concert.

za 13 okt KZ 21.00
Verlos ons! Jörg Widmann en Wolfgang Rihm
Werken van Wolfgang Rihm en zijn leerling Jörg Widmann in dit
concert door het Minguet Kwartet. Klarinettist Widmann vergezelt
het kwartet in Rihms Studien zu einem Klarinettenquintett.

ma 15 okt GZ 20.15
Gesualdo Consort met 450 jaar Sweelinck
Het Gesualdo Consort viert Sweelincks 450ste geboortejaar met
een feestelijk concert in uitgebreide bezetting. Met werk van de
meester zelf en tijdgenoten als Obrecht en Schuyt.
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