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Kunst aan de Dijk Kortenhoef  Voorwoord

 1 oktober 2020  Pianorecital
 17-18 en 20-21 uur  Marcel Worms speelt Bach WTK II

 15 oktober 2020 KunstRAI, uitreiking Sluijters Prijs (2020)

 5 november 2020 Kamerconcert
 17-18 en 20-21 uur Chimaera trio met violiste Ruña ‘t Hart

 3 december 2020 Saxofoon concert
 17-18 en 20-21 uur Prijs voor Jong Talent 2021 - Deborah Witteveen

 7 januari 2021 Nieuwjaarsconcert
 17-18 en 20-21 uur Gipsy Jazz met het Robin Nolan Trio 

 4 februari 2021 Piano en cello
 17-18 en 20-21 uur  Ramon van Engelenhoven en Benedict Kloeckner

 11 maart 2021 Pianokwartet Corneille
 17-18 en 20-21 uur  Inui, Varvaresos, Van Poucke, Kovalev

 8 april 2021 Piano en cello recital
 17-18 en 20-21 uur Anastasia Kobekina en Hanna Shybayeva

 27 mei 2021 Literaire avond
 20 uur Met Joris Luyendijk - presentatie door Lamyae Aharouay

 29 mei-20 juni 2021 Zomertentoonstelling
                                        Jan Roëde in De Oude School te Kortenhoef

 Datum n.n.b.  Familieconcert (uitgesteld)

 Kaarten kopen: Vanwege de Corona maatregelen 
  uitsluitend via www.kunstaandedijk.nl

  Voor details over ons Corona protocol: zie onze website.

  Voor de laatste nieuwtjes: facebook. instagram en twitter of 
  schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief op de website.

Jaarprogramma 2020-2021

Kunst aan de Dijk Kortenhoef
Postbus 100      

1243 ZJ Kortenhoef

T: 06 309 468 40

E: info@kunstaandedijk.nl

I: www.kunstaandedijk.nl

Bankrekening: 

NL61ABNA 043 47 96 530

KvK 41192923

Lieve muziek- en kunstvrienden van Kunst aan de Dijk Kortenhoef,

Wat zijn wij blij dat we weer van start gaan, met een programma dat er mag wezen. 

We kunnen weer ‘live’ gaan genieten van prachtige muziek in ons sfeervolle kerkje! 

Het is gelukt om ondanks de beperkende maatregelen een mooie serie samen te stellen. 

Divers, met fantastisch jong talent en ook ‘oude bekenden’.  

Voorlopig organiseren we twee uitvoeringen per concert - een late middag- en een avond-

voorstelling - en we hebben een Corona protocol opgesteld waarmee een ieders veiligheid 

gewaarborgd is. Ons uitgangspunt is dat de sfeer en de kwaliteit van de concerten als 

vanouds is. Ons prijsbeleid is aangepast aan de omstandigheden. De concerten duren 

een uur (zonder pauze), vandaar de verlaagde prijs per concert. 

Met een abonnement bent u ook dit seizoen weer verzekerd van toegang tot het hele 

programma, inclusief een extra concert. De plaatsen zijn schaars, want ook met twee 

concerten per avond halen we in totaal slechts 60% van onze normale bezetting.

 

Afgelopen seizoen hebben velen van u ons fantastisch gesteund. Heel veel dank daarvoor! 

Vanwege de vele onzekerheden de komende tijd kan het zijn dat wij ons programma moeten 

aanpassen. Via onze website zullen wij u op de hoogte houden van eventuele aanpassingen 

en veranderingen. 

Bovenal verheugen wij ons erop u in goede gezondheid te mogen verwelkomen 

met een gezellig glaasje en met u te genieten van een mooi seizoen!  

Namens het bestuur en de vrijwilligers,

Caroline van Gelderen



Donderdag 1 oktober 2020  |  17:00 - 18:00 en 20:00 - 21:00 uur

Pianorecital door Marcel Worms. 

Bach WTK II in twee concerten

Begenadigd pianist Marcel Worms zal Bachs gehele Wohltemperierte Klavier Boek 2 voor ons 

spelen. Als geen ander leidt hij de stukken die hij speelt vaak in met een toelichting die net zo 

informatief als geestig is. Tijdens de Coronacrisis heeft Marcel ons warm weten te houden door 

het Wohltemperierte Klavier I online uit te voeren. Zijn wervelende spel, dat met ogenschijnlijk 

gemak ten gehore wordt gebracht, zal in de intimiteit van ons Oude Kerkje nog beter tot zijn 

recht komen. We zijn heel blij met hem en dit bijzondere pianorecital het seizoen te openen.

Marcel speelt het eerste deel van het WTK II (Preludes en Fuga’s 1-12) tijdens het concert van 

17:00-18:15 uur. Het tweede deel (Preludes en Fuga’s 13-24) komt aan bod tijdens het concert 

van 20:00-21:30 uur.

De koning bakt een huis is een kleine, poëtische voorstelling over jezelf durven zijn.  

Over je verstoppen en tóch tevoorschijn komen. Over grote thema’s op een kleine schaal. 

Met één poppenspeler en één muzikant. De twee spelers op de vloer gebruiken minimale 

middelen, maar zetten op ingenieuze wijze livemuziek en (poppen)spel in om een geheel 

nieuwe wereld te scheppen waar kinderen zich in kunnen verliezen. 

(Leeftijd: 2 jaar en ouder)

De voorstelling is gebaseerd op het kinderboek De Koning bakt een huis van 

illustratrice Annemarie van Haeringen, uitgeverij Leopold.

CONCERT UITGESTELD

Zaterdag 26 september 2020  |  16:00 - 17:00 uur

Familieconcert De koning bakt een huis



15-18 oktober 2020 

KunstRAI, tentoonstelling Sluijters Prijs 

De Sluijters Prijs voor Jong Talent in de beeldende kunst is dit jaar toegekend aan de kunstenares 

Kamilė Česnavičiūtė. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 en een tentoonstelling 

tijdens de KunstRAI in Amsterdam

Kamilė Česnavičiūtė studeerde af aan de Academie Minerva in Groningen in 2019.  Voor haar komst 

naar Nederland studeerde zij aan een klassieke kunstacademie in Vilnius. Haar werk kenmerkt zich 

door mensachtige cartooneske fi guren, geschilderd in heldere, contrasterende kleuren. 

Zij bouwt het werk op door een combinatie van schilderen en tekenen, met kwast en markers. 

Het meeste werk, zoals de serie schilderijen van haar afstudeerwerk ‘Please Poke the Bear’ heeft 

een politieke lading waarin ze pleit voor een grotere sociale gelijkheid en voor meer verdraag-

zaamheid ten opzichte van elkaar. Naast het werk van Kamilė Česnavičiūtė zal het werk te zien 

zijn van de overige kandidaten. Berichten over de prijsuitreiking en de tentoonstelling 

(15-18 oktober 2020) volgen t.z.t.

Acht jaar spelen deze jonge musici al samen: pianist Laurens de Man die al meerdere malen 

bij ons heeft opgetreden, klarinettiste Annemiek de Bruin en celliste Irene Kok. Ze leerden 

elkaar kennen aan het Amsterdamse conservatorium. Het Chimaera trio speelt de trio’s van 

grote componisten maar bouwde ook een aanzienlijk repertoire van kleinere werken op, vaak 

zelf gearrangeerd voor hun bezetting. Bij ons spelen ze werken van Zemlinsky, Gorecki en 

Mahler en van Messiaen het beroemde Quatuor pour la Fin du Temps (1941).

Violiste Ruña ’t Hart trad al op jonge leeftijd op tijdens het Kamermuziek Festival in Utrecht 

en het Grachtenfestival van Amsterdam. Ze ontving de Kersjesprijs in 2016 en werd geroemd 

om haar ‘gloedvolle, intense spel met een persoonlijk verhaal’. Ruña is een groot liefhebber 

van kamermuziek.

 

Donderdag 5 november 2020  |  17:00 - 18:00 en 20:00 - 21:00 uur

Kamerconcert: Chimaera Trio met Ruña ‘t Hart



Met een unieke mix van jazz pop en zigeunermuziek zullen wij het jaar 2021 inluiden. 

Gipsy Jazz, Hot Club de France of Swing Manouche, het zijn allemaal namen voor 

ongeveer dezelfde muziekstijl die is ontstaan in de jaren dertig van de twintigste eeuw. 

De Amerikaanse nieuwe jazz uit die tijd werd gecombineerd met de traditionele 

zigeunermuziek uit Europa.

Robin Nolan, Anton Goudsmit en Arnoud van den Berg trakteren ons op een warme 

en vrolijke avond waarin Het Oude Kerkje zich als onvervalste jazzclub zal voordoen.

Donderdag 3 december 2020  |  17:00 - 18:00 en 20:00 - 21:00 uur

Kunst aan de Dijk Prijs voor Jong Talent 2021

Deborah Witteveen

Donderdag 7 januari 2021  |  17:00 - 18:00 en 20:00 - 21:00 uur

Nieuwjaarsconcert 

Gipsy Jazz- Robin Nolan Trio 

De Kunst aan de Dijk Prijs voor 

Jong Talent wordt eens in de twee 

jaar uitgereikt aan een jonge 

talentvolle musicus ter ondersteu-

ning van de professionele ontwik-

keling. Het andere jaar reikt de 

Stichting de Sluijters Prijs voor jong 

talent in de schilderkunst uit. Een 

legaat stelt de Stichting daartoe in 

staat.

Deborah Witteveen (1995) werd 

geboren in Oldebroek en begon 

op achtjarige leeftijd met saxofoon 

spelen. Dit jaar rondde zij haar 

Master of Music bij Arno Bornkamp 

aan het Conservatorium van Am-

sterdam cum laude af.

 

Als Deborah het podium op stapt 

gebeurt er iets. Met haar expressie-

ve uitstraling en krachtige, romige 

saxofoongeluid pakt ze de hele 

zaal in, wat ze ook speelt.

Deborah Witteveen is de vierde 

musicus die de prijs ontvangt. 

Amarins Wierdsma (viool, 2014), 

Daan Boertien (piano, 2016) en 

Laurens de Man (orgel/ piano, 

2018) gingen haar voor.



Wereldwijd bekend zijn ze inmiddels, de Griekse pianist Vassilis Varvaresos 

en de Grieks-Japanse violist Noé Inui. Zij keren ook dit seizoen terug naar 

het Oude Kerkje, waar zij al vaak samen speelden. 

Met het Nederlands toptalent celliste Ella van Poucke en de Georgische 

altviolist Georgy Kovalev vormen zij het pianokwartet Corneille. 

Als kwartet worden deze vier geroemd om hun temperamentvolle spel. 

Ze spelen werken van Strauss en Brahms.

Donderdag 4 februari 2021   |  17:00 - 18:00 en 20:00 - 21:00 uur

Piano en cello recital: Ramon van Engelenhoven 

en Benedict Kloeckner

Pianist Ramon van Engelenhoven (1995) sloot in 2019 zijn Master Piano aan het Conservatorium 

van Amsterdam af met het hoogst haalbare cijfer. Al op jonge leeftijd won hij prijzen op concoursen, 

waaronder de eerste prijs bij het Internationaal Steinway Pianoconcours in 2012 en de eerste prijs bij 

het Prinses Christina Concours in 2013. Hij stond al op vele grote nationale en internationale podia.

Cellist Benedict Kloeckner is een hoog aangeschreven en gewaardeerd vertegenwoordiger van de 

nieuwe generatie cellisten. Hij treedt wereldwijd op met gerenommeerde orkesten als het German 

Radio Philharmonic Orchestra, het Royal Philharmonic Orchestra en het Mozarteum Orchestra uit 

Salzburg. Hij is een graag geziene musicus bij Kunst aan de Dijk.

Ze spelen werken van Debussy, Shostakovitch, Yun en Franck.

Donderdag 11 maart 2021   |  17:00 - 18:00 en 20:00 - 21:00 uur

Corneille pianokwartet



Joris Luyendijk is journalist en antropoloog, gespecialiseerd in de Arabische en islamitische 

wereld. Hij schrijft over politiek, religie en geschiedenis. Een aantal van zijn boeken is bekroond.

Behalve journalistieke berichtgeving, gaat Joris in zijn boeken ook in op de onmogelijkheid om 

vrijuit te spreken in dictaturen en meldt hij de kracht van propaganda. Enige jaren geleden 

presenteerde hij het VPRO programma Zomergasten, gevolgd door een paar interviews in 

Wintergasten met o.a. Gari Kasparov, Desmond Tutu en Tariq Ramadan. in 2011 verhuisde hij 

naar Londen waar hij voor The Guardian een blog bijhield over de fi nanciële instellingen in 

de City, waaruit het boek Dit kan niet waar zijn voortkwam.

Lamyae Aharouay die met Joris in gesprek gaat, is politiek verslaggever bij NRC en host van de 

wekelijkse podcast Haagse Zaken. Ze is sidekick geweest naast BNR-presentator Bas van Werven 

in het programma ‘De Ochtendspits’.  Ze werd bekend met haar werk als columnist bij NRC waar 

ze onder andere een serie schreef over haar zoektocht naar de Gewone Nederlander. 

Donderdag 27 mei 2021  |  20:00 uur

Literaire avond met Joris Luyendijk 

presentatie door Lamyae Aharouay

De talentvolle jonge Russische celliste Anastasia Kobekina (1994) is winnaar en fi naliste van 

diverse internationale concoursen. Op de Cello Biënnale 2018 in Amsterdam viel ze op door 

een optreden samen met cellist en componist Giovanni Sollima (1962) en het NedPho. 

Pianiste Hanna Shybayeva (1974) begon als zesjarig wonderkind in Wit-Rusland met haar 

pianostudie en groeide uit tot een groot talent. Zij wordt geprezen om haar eigenzinnige 

interpretaties en haar grote muzikaliteit.

Ze spelen voor ons werken van Stravinsky, Prokofj ev en Rachmaninov.

Donderdag 8 april 2021  |  17:00 - 18:00 en 20:00 - 21:00 uur

Piano en cello recital: Hanna Shybayeva 

en Anastasia Kobekina



Toegang

Muziek: € 20

Literatuur: € 20

Familieconcert: € 4 | € 12

Abonnement: € 135

 Club van 100: € 235

     (stoel met kussen)

Kaartverkoop

Vanwege de COVID-19 maatregelen

alleen via de website >>>

Gratis parkeren

volgt u de aanwijzingen       

van de parkeerwachten

Meer informatie

www.kunstaandedijk.nl

Vergeet u ons niet opnieuw 

te steunen als donateur?

Ja, ik word / blijf donateur

Het bestuur dankt haar sponsoren, vrienden en donateurs

Het werk van Jan Roëde (1914-2007) is verrassend van kleur en kenmerkt zich door een intuïtieve 

onbevangenheid. Hij schildert zowel abstract als fi guratief, in een speelse en naïeve stijl.  Schijnbaar 

simpel en lichtvoetig, is de compositie altijd zorgvuldig opgebouwd. Met zijn veelzijdig oeuvre 

behoort hij tot de wegbereiders van de moderne kunst in het naoorlogse Nederland. Hoewel zijn 

werk verwantschap vertoont met Cobra, besloot hij om zich niet bij deze groep aan te sluiten. 

Hij was liever op zichzelf, eigenzinnig en origineel als hij was. Zijn vormentaal en gewaagde kleur-

expressie maken dat zijn schilderijen ook vandaag nog verrassend fris en eigentijds aandoen. 

De tentoonstelling in Kortenhoef toont werk uit zowel privé- en galeriebezit als werk van de in 

2004 opgerichte Stichting Jan Roëde. Op het terras, uitkijkend over het schitterende polderland-

schap kunt u genieten van de heerlijkheden uit het kunstcafé.

Algemene informatie en toegangsprijzen 2020-2021 

Locaties

Het Oude Kerkje

Kortenhoefsedijk 168

Kortenhoef

De Oude School 

Kortenhoefsedijk 145

Kortenhoef

Kunst aan de Dijk Diner

Brasserie Geesje

(tegenover Het oude Kerkje)

Reserveren: 035-656 10 22 of             

 eten@brasseriegeesje

29 mei-20 juni 2021

Zomertentoonsteling in de Oude School te Kortenhoef

Jan Roëde, verwondering in kleur
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