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zaterdag 18 september 2010 20.15 uur
concertgebouw kleine zaal

roland Dyens
Het vrije concert

Losse kaarten € 35,00
Met korting € 30,- StadSpaS/CJp/65+/Jongeren tot 27 Jaar/ConServatoriuM

Kinderen tot 15 jaar € 15,-

Roland Dyens geldt al decennialang als een toonaangevend 
gitarist. Hij staat bekend om zijn lyrische interpretaties 
van het klassiek gitaarrepertoire, geniet grote bekendheid 
als componist en is een gezocht docent, zowel op het 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris waar hij 
als professor aan verbonden is, als op de talrijke masterclasses 
die hij wereldwijd geeft. Zijn concerten kenmerken zich 
door een intieme sfeer. Hij begint vrijwel altijd met een 
korte improvisatie. Daarna stelt hij aan de hand van de 
reacties van het publiek, de sfeer van het moment en zijn 
eigen gemoed de rest van het programma al spelend samen. 
Hij schuwt geen enkel genre en combineert moeiteloos 
klassieke werken met zijn eigen composities, waarvan het 
merendeel inmiddels tot het standaardrepertoire behoort.

roland Dyens    Het vrije concert
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zaterdag 30 oktober 2010  20.15 uur
concertgebouw kleine zaal

lukasz kuropaczewski
Jong Pools talent

Losse kaarten € 30,-
Met korting € 27,50 StadSpaS/CJp/65+/Jongeren tot 27 Jaar/ConServatoriuM

Kinderen tot 15 jaar € 15,-

Lukasz Kuropaczewski is hard op weg een van de grootste 
gitaristen van deze tijd te worden. Hij is technisch 
buitengewoon begaafd, heeft zeer uitgesproken muzikale 
opvattingen en is constant zijn muzikale horizon aan het 
verbreden. Niet voor niets noemde Manuel Barrueco hem 
‘mijn muzikaalste leerling ooit’.
Kuropaczewski maakte in 2007 zijn debuut in deze serie 
met een zeer indrukwekkend concert. Dit jaar is hij terug 
met een geheel nieuw programma. Hij zal hierin niet 
alleen als solist te beluisteren zijn, ook zijn kwaliteiten als 
kamermusicus komen in dit concert tot hun recht. Samen 
met de jonge violisten Agata Szymczewska, Anna Maria 
Staśkiewicz, cellist Marcin Zdunik en altiste Katarzyna 
Budnik-Gałązka, presenteert hij zijn nieuwste CD met 
werken van o.a. Boccherini, Faure en Gnatalli. 

lukasz kuropaczewski    Jong Pools talent

Meesters 
op degitaar



zaterdag 18 december 2010 20.15 uur
concertgebouw kleine zaal

esther Steenbergen
trio & Moore 

Losse kaarten € 30,-
Met korting € 27,50 StadSpaS/CJp/65+/Jongeren tot 27 Jaar/ConServatoriuM

Kinderen tot 15 jaar € 15,-

Esther Steenbergen voelt zich thuis in vele soorten 
muziek. Ze treedt op als soliste met ensembles en orkest, 
speelt in kamermuziekensembles en werkt als begeleider 
van zangers en instrumentalisten. Ook is ze regelmatig 
te zien in theaterprodukties. In Meesters op de Gitaar 
brengt ze samen met haar vaste begeleiders Eric Calmes, 
bas en Enrique Firpi, cajon, repertoire op de grens van 
klassiek, jazz en traditionele muziek. Op het programma 
staan composities van Astor Piazzolla, een eerbetoon aan 
Roland Dyens en de wereldpremière van het speciaal voor 
haar gecomponeerde Beco das Garrafas van Sergio Assad. 
Als speciale gast heeft ze de door haar zeer bewonderde 
klarinettist Michael Moore uitgenodigd.  

esther Steenbergen    trio & Moore 

Meesters 
op degitaar



Meesters op de gitaar 
de concerten vinden plaats in de Kleine Zaal van het Concertgebouw, amsterdam

kaarten & abonnement
Abonnement (3 concerten)  € 65,-
Losse Kaarten  € 35,- / € 30,- / met korting € 30,- / € 27,50 / tot 15 jaar € 15,-
 Korting: StadSpaS/CJp/65+/Jongeren tot 27 Jaar/ConServatoriuM   

 Losse kaarten zijn vanaf 1 juli dagelijks aan de kassa van het 
 concertgebouw verkrijgbaar.
 openingstijden: maandag t/m vrijdag van 13:00 tot 19:00 uur. 
 zaterdag/zondag van 10:00 tot 19:00 uur. 
 Indien er ’s avonds geen concert plaatsvindt, sluit de kassa om 17:00 uur.  
 op feestdagen gelden soms gewijzigde openingstijden.
Internet  www.concertgebouw.nl of www.meestersopdegitaar.nl 
Telefonisch concertgebouwlijn 0900 671 8345 (€ 1,00 p/g)
Toeslag   Voor elke kaart via internet wordt door het concertgebouw een toeslag  
 berekend van € 1,75 per kaart met een maximum van € 10,50. 
 Voor elke kaart via de concertgebouwlijn wordt door het 
 concertgebouw een toeslag berekend van € 2,25 per kaart 
 met een maximum van € 13,50.
Uitverkocht?  
Voor uitverkochte concerten komen soms op het laatste moment plaatsen vrij. 
24-uurs-infolijn: 020 573 0511
Drankje inclusief
een drankje is, met uitzondering van champagne, in de prijs inbegrepen.
GVB
Uw toegangskaart voor het concertgebouw is tevens geldig als vervoerbewijs voor de door het 
GVB aangeboden openbaar vervoersdiensten in Amsterdam (tram en bus). Vanaf 3 uur voor 
aanvangstijd tot en met de laatste rit, exclusief de nachtbus (de algemene vervoervoorwaarden 
openbaar stads- en streekvervoer zijn van toepassing).
Algemene Bezoekersvoorwaarden
het concertgebouw verklaart de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de Vscd van toepassing. 
deze zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amstererdam onder nummer 268/2002 op  
26 november 2002. een exemplaar is kosteloos bij de kassa verkrijgbaar.
Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de concerten van Meesters op de Gitaar? 
Meldt u zich dan aan voor onze digitale nieuwsbrief (4x per jaar) via: 
nieuwsbrief@meestersopdegitaar.nl
Afmelden
Wilt u onze post niet meer ontvangen: afmelding@meestersopdegitaar.nl
Vergeet niet uw naam, adres en postcode te vermelden.

dit is een Mevrouw Gitaar produktie

Mevrouw Gitaar
postbus 10137
1001 ec  Amsterdam

beStellen 
bestelformulier serie Meesters op de gitaar 2010/2011

Invullen in blokletters

Voorletters/naam m/v

straat + nummer

postcode Woonplaats

telefoon privé telefoon werk

Abonnement Meesters op de gitaar à e 65,00 x aantal    =  e  

Administratiekosten      e              5,75

totaal      e  
 

datum      handtekening   

  Ik verleen een eenmalige machtiging aan het concertgebouw n.V. om het totaalbedrag af te 

 schrijven van mijn bank- of girorekening.

Bank- of gironummer   

Zonder portokosten kunt u deze bon opsturen aan het concertgebouw n.V.

Antwoordnummer 17902, 1000 Wr  Amsterdam

Uw adresgegevens kunnen door het concertgebouw n.V. en Mevrouw Gitaar worden gebruikt om u te informeren 

over eventuele programma wijzigingen en om u op de hoogte te stellen van speciale aanbiedingen

deze kolom niet invullen

ordrnr. nawnr. ontwerp www.hoogmoed.nl

Meesters op de Gitaar wordt mede mogelijk gemaakt door 

otto vowinkel Luthier


