Beste muziekliefhebber,
Op zondag 14 april is het laatste concert van het seizoen 2018-2019. Het MOSA TRIO,
bestaande uit Alexandra Van Beveren (viool), Paul Stavridis (violoncello) en Bram de Vree
(piano) treden dan op.
Sinds zijn oprichting in 2010 heeft het Mosa Trio in veel grote zalen in Nederland en België
gespeeld, waaronder het Concertgebouw Amsterdam, Muziekgebouw Eindhoven, Theater
aan het Vrijthof (Maastricht), BOZAR (Brussel) en de Academiezaal (Sint-Truiden). Ook is het
te gast geweest op verschillende festivals zoals het Grachtenfestival (Amsterdam), Festival
Classique (Den Haag), het Orlando Festival (Kerkrade) en het Klarafestival (Brussel). Naast de
vele optredens in zijn thuismarkt heeft het Mosa Trio internationaal concerten gegeven in
o.a. het Opera Museum Verona (Italië), de Sichuan Conservatory of Music (China) en op het
Festival de Musique d’Illzach (Frankrijk). Het Mosa Trio heeft tientallen live radio- en tvuitzendingen op zijn naam staan. Het heeft diverse prijzen gewonnen.
Dit geweldige trio kunt u dus op zondag 14 april beluisteren en zien in de kerk H. Antonius
Abt te Mook.

Het programma bestaat uit:
W.A. Mozart – Pianotrio in Bes, KV502
J. Brahms – Pianotrio in c, Op. 101
M. Ravel – Pianotrio in a
Het concert wordt opgenomen door L1 Klassiek en later uitgezonden via de radio en
internet. GL8 maakt tv-opnames.
Het concert begint om 20:00 uur. Kaartjes zijn voor €17 verkrijgbaar op onze site:
kamermuziekmookenmiddelaar.nl. In de kerk voorafgaand aan het concert kosten ze €18.
Voor jongeren onder de 18 jaar is het slechts €9. De prijs is inclusief een consumptie in de
pauze. Op de genoemde site is meer informatie beschikbaar.
Met MOSA TRIO sluiten we een succesvol seizoen af, met prachtige muziek gespeeld door
bevlogen, professionele musici. Succesvol ook door onze bezoekers, van wie u er een was,
want zonder hen/u kunnen we het niet voor hen/u organiseren.
Voor het komende seizoen 2019-2020 hebben we als bestuur van de stichting wederom een

prachtig programma samengesteld. Het bevat een grote variatie aan instrumentatie en aan
muziek die ten gehore wordt gebracht. We zijn erin geslaagd het RUSQUARTET opnieuw te
contracteren, met daarnaast vijf, voor ons nieuwe ensembles. Binnenkort komt de nieuwe
folder uit, intussen wordt de website ingericht voor het nieuwe seizoen. Al nieuwsgierig? Klik
dan hier.
Met vriendelijke groeten,
Stichting Kamermuziek Mook en Middelaar
Nico van Kessel, voorzitter

