
         Hurdegaryp, oktober 2016 

Waarde muziekvrienden,       
 

Er staat u een prachtig huiskamerconcert van de Kunstkring te wachten met muziek van Van 

Beethoven, Brahms en Schumann. Dit keer ten gehore gebracht door twee talentvolle 

musici te weten: Anastasia Feruleva, cello, en Ivan Penkov, piano.  
 

Wij nodigen u graag uit op zaterdag 26 november a.s. 

Aanvang concert : 20.00 uur, vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom 

Plaats : Suderein 21 te Tytsjerk 

Toegangsprijs : € 15,00 , inclusief een glaasje in de pauze 
 

De Russische celliste Anastasia Feruleva (1992) volgt de 

masteropleiding aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zij 

won het Internationale Cello Concours in Hilversum en zij is finaliste 

van de Cello Biënnale 2016 in Amsterdam. 
 

 

De Bulgaarse pianist Ivan Penkov, al eerder 

te gast bij de Kunstkring, won diverse prijzen 

zoals de eerste prijs van het Internationaal 

Concours Russian Piano Music in Pleven (2006). Ook was hij succesvol 

deelnemer aan het tiende Internationale Franz Liszt Pianoconcours in 

2014. 
 

Het huiskamerconcert zal voor de laatste keer plaatsvinden in de 

sfeervolle woonboerderij van de familie Timmer/Sirag in Tytsjerk. Na het 

concert is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. In 

veel gevallen klinkt er ook dan nog (piano)muziek van muzikale bezoekers. 

 

Reserveren kan tot 24 november via het reserveringsformulier op de website van de Kunstkring of 

via mailadres: reserveren@kunstkringhardegarijp.nl (o.v.v naam en het aantal kaarten). Het 

totaalbedrag graag voor 25 november overmaken op: IBAN NL65 RABO 0104 8595 71, o.v.v. van 

de naam en het aantal kaarten) of via telefoon mobiel 06-531 592 86. Bij geen gehoor kan de 

reservering worden ingesproken. Mocht u geen gebruikmaken van internetbankieren dan is 

betaling aan de kassa mogelijk. 

 

Wij wijzen u erop dat gereserveerde plaatsen tot één week voor het concert geannuleerd kunnen 

worden. 
 

Graag ontmoeten wij u op 26 november a.s. ! 

Met muzikale groet, Stichting Kunstkring Hardegarijp, de Muzische Commissie 

http://www.kunstkringhardegarijp.nl/contact/reserveren-concertkaarten/
mailto:reserveren@kunstkringhardegarijp.nl

