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Verrassend
recital in
Grote Kerk
Veere
door Jeanette Vergouwen
VEERE – De Van Swieten Society is
altijd op zoek naar minder bekende werken of voert bekende composities op een aparte manier uit.
Deze keer stonden de drie grote
componisten van de klassieke periode op de lessenaars.

䡵 Foto bij entree van voormalige Zeevaartschool met twee boerinnen en een ‘hollende officier’ Hans Lemmerman van Het Wilde Oog: foto Frank Auperlé

Bekijk de video op www.molenaar.nl
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Van badkamer naar veilige douche

Werken van Haydn. Mozart en Beethoven. Door Van Swieten Society. Gehoord zondag 06 juli in de Grote Kerk
in Veere

Nieuw: Veilige douche voor senioren
Veel senioren merken dat het baden de nodige inspanning
kost. En dat is niet verwonderlijk: u staat in een natte, gladde
ruimte met weinig houvast. Elk jaar belanden ruim vierduizend
mensen in het ziekenhuis na een val in de badkamer. U hebt er
misschien wel eens over gedacht uw badkamer aan te laten
passen, maar u ziet tegen de verbouwing op. Molenaar heeft
nu de oplossing!

‘The Fault in
Our Stars’

✓ Uw bad of douche is vaak binnen 1 dag vervangen
✓ Uw oude bad of douche wordt door ons afgevoerd
✓ Zeer veilig en comfortabel
✓ Verschillende opties leverbaar
✓ Naar uw wens en op uw maat gemaakt

Bel gratis 0800 - 27 40 400 en ontvang de uitgebreide brochure thuis!
Vrijblijvend thuisadvies?

Ja, stuur mij de gratis brochure over badkamers
Naam

Mevr

Dhr

Adres
Postcode

Plaats

Telefoon
E-mail

Wij komen graag bij u thuis
langs voor een gratis
vrijblijvende demonstratie.
Bel gratis 0800-27 40 400
en maak een afspraak!

www.molenaar.nl
wk28_M1_pzc

Zonder postzegel naar: Molenaar, Antw. nr. 506, 8070 VB Nunspeet

Marion Moonen (fluit), Heleen
Hulst (viool) en Job ter Haar (cello) begonnen met het tweede Divertimento in G van Haydn. Niet
alleen verstrooiende muziek, eerder een pareltje van verfijning
met een opvallende stimulerende
cellopartij.
Bart van Oort (fortepiano) illustreerde dat hij een bijzonder instrument bespeelde. De specialiteiten van de registers (pedalen)
kwamen goed uit en zijn interpretatie van de Pianosonate in A (alla
Turca) van Mozart was helder van
articulatie en apart voor wat betreft de tempokeuze en interpretatie.
Het Pianotrio in D alla zingaresa
van Haydn kreeg een mooie invulling vol nuances en met soms zangerige, dan weer dansante thema’s.
De vijfde symfonie van Beethoven horen in de kamermuziekbewerking van Hummel was een
aparte ervaring.
De pianopartij klonk indrukwekkend, een bijna onmogelijke prestatie om de partituur van een orkest in notendop te spelen. De fugato passage in het Scherzo overtuigde en de finale werd feestelijk, blij en zelfs met een vleug humor gespeeld. Muziekpodium Zeeland

Tel 0800-27 40 400
info@molenaar.nl

VLISSINGEN – Film by the Sea
(FbtS) door het jaar presenteert
vanavond (maandag 7 juli) om
20.00 uur in Cine City Terneuzen
en dinsdag 8 juli om 14.00 uur en
19.30 uur in Cine City Vlissingen
de voorpremière van: The Fault in
our Stars.
Het is een verfilming van de bestseller ‘Een weeffout in onze sterren’ van John Green.
De film gaat over de meeslepende, grappige, spannende en tragische reis door het leven én de liefde van twee bijzondere tieners
Hazel en Gus. De tieners hebben
een cynisch gevoel voor humor
en hebben een hekel aan alles wat
gewoon is, maar zijn ook stapelgek op elkaar. Hun relatie is op
zich al een wonder, omdat ze elkaar hebben ontmoet bij een
praatgroep voor kankerpatiënten.

The Fault in Our Stars: Regie: Josh
Boone Cast: Shailene Woodley, Ansel
Elgort, Laura Dern.

