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Eind juni speelden we een bijzonder programma
met werken van componisten van achter het
IJzeren Gordijn. En nu de zomer bijna achter de
rug is komt het eerste concert van het nieuwe
seizoen eraan. Met nieuwe programma’s en
concerten die we eerder uitstelden. Op 26
september klinkt onder andere Messiaen in het
Bondsgebouw in Voorschoten.
Een mooi nieuw concertseizoen tegemoet!

Frank de Groot, artistiek leider

Stichting Nova Sonantia

In de Concertserie Musique Mosaïques

CONCERT

LOUANGE
À
L’ÉTERNITÉ

ZONDAG 26 september
15.00 uur

met o.a.
Quatuor pour la fin du temps
van Olivier Messiaen
door
Duo Ebano
en
Amici della Musica

kaarten € 20,00
www.novasonantia.nl

VOLGEND CONCERT
Het unieke werk “Quatuor pour la
fin du temps” van Olivier Messiaen
staat centraal in het komende
concertprogramma.
Messiaen componeerde het werk
in 1941 in krijgsgevangenschap en
natuur en geloof lijken in dit werk
onlosmakelijk met elkaar
verbonden.

Bondsgebouw H. Laurentius
Leidseweg 100, Voorschoten
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We organiseren de concerten volgens de actuele
regelgeving. Kaartjes zijn uitsluitend in de
voorverkoop (online) verkrijgbaar, zodat we
weten hoeveel mensen er aanwezig zijn.

Online kaartverkoop

Concertinformatie
Corona

Houdt onze website in de gaten voor alle
informatie over onze concerten en de online
kaartverkoop.

Meer moois in het komend seizoen
Musique Mosaiques
De concerten die vanwege de Coronamaatregelen niet
doorgingen zijn volgend seizoen terug in het programma. In
maart klinkt alsnog Membra Jesu Nostri van Dietrich
Buxtehude. En in april het programma met Franse
Componisten dat we dit seizoen al in voorbereiding hadden.
En er zijn nieuwe programma’s opgenomen in de
concertserie: Scandinavische Muziek in Northern Passion 2 en
Spaanse muziek in Por España als afsluiting van het seizoen.

30 januari 2022
Northern Passion 2
13 maart 2022
Kunst der Passion
10 april 2022
Société de Musique
5 juni 2022
Por España

Ideeën, meer weten, samenwerken
Hebt u ideeën voor toekomstige projecten en
samenwerkingsmogelijkheden die passen bij de doelstellingen
van de Stichting Nova Sonantia laat het ons weten. Neem
contact op via secretaris@novasonantia.nl. Meer weten: kijk
op onze website.
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