Persbericht 27 oktober 2018

Tweede jubileumconcert KIOZK in de Grote Kerk.
Op 27 oktober 2018 treedt in de Grote Kerk van Oostzaan het internationaal befaamde
Osiris Trio op, bestaande uit Peter Brunt viool, Larissa Groeneveld cello en Ellen Corver
piano. Heel graag willen zij het tweede jubileumconcert van KIOZK verzorgen. Op 23 januari
2019 bestaat KIOZK 25 jaar. Sindsdien organiseerde KIOZK ruim 140 concerten en exposities.
Om het jubileum nadrukkelijk te vieren, heeft KIOZK voor het seizoen 2018/2019 een
programma van vier jubileumconcerten samengesteld. Topmusici komen naar Oostzaan om
met ons het jubileum te vieren. Zo komt voor de zesde keer het beroemde Osiris Trio naar
Oostzaan met een prachtig feestelijk programma.
Het Osiris Trio gaf concerten over de hele wereld Na een succesvolle serie in het
Concertgebouw in Amsterdam, volgden diverse optredens in de grote concertzalen van o.a.
Keulen, Londen, Wenen, Stockholm, Birmingham en New York. Het Osiris Trio heeft
meerdere malen opgetreden in het kader van een staatsbezoek van koningin Beatrix.
Op 27 oktober staat het Aartshertog Trio van Ludwig van Beethoven op het programma. Het
trio is in grootsheid een ‘bijna’ symfonie voor drie muzikanten. De première vond plaats op
11 april 1814 met Beethoven zelf aan de piano. Het was Beethovens laatste
concertuitvoering als pianist vanwege zijn toenemende doofheid. Ook staan de drie
nocturnes van Ernest Bloch op het programma. Drie betoverende, maar ook spookachtige en
lyrische karakterstukken. Na de pauze speelt het Osiris één van de bekendste werken van
Antonín Dvorák, het Dumky Trio. Muziek, die verwijst naar Slavische epische ballades. Het
stuk ging in première op 21 april 1891 met Dvorák zelf aan de piano op zijn veertigconcerten afscheidsreis door Moravië en Bohemen !
Natuurlijk wordt er op 27 oktober ook geëxposeerd door een beeldend kunstenaar.
Het wordt een bijzondere jubileumavond bij kaarslicht.
Het concert begint om 20.00 uur en de kerk gaat om 19.30 uur open. Losse toegangskaarten € 18.en scholieren t/m 16 jaar € 5.- incl. 6% BTW.
Kaartverkoop bij voorkeur via www.kiozk.nl of voor aanvang van het concert.
Voor nadere informatie : Kees Voogel, voorzitter van KIOZK, telefoon 075-6843088.

