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Beste Muziekliefhebber, 
 
De afgelopen maanden hebben we drie mooie concerten in de Oude Kerk gehad en ook het 
programma voor de komende concerten is veelbelovend. 
 
Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat de Kerkrentmeesters van de Protestantse 
Gemeente Oosterbeek-Wolfheze hebben besloten de Oude Kerk in de komende 
wintermaanden niet meer aan ons ter beschikking te stellen. De Oude Kerk wordt in die 
periode niet meer gebruikt om de zeer hoge stookkosten per 1 januari a.s. zoveel mogelijk te 
beperken. 
 
Wij betreuren dat ten zeerste maar hebben besloten deze serie toch af te maken en gezocht 
naar een andere locatie in Oosterbeek. Dat is gelukt en we wijken uit naar de 
 
Remonstrantse Kerk 
Wilhelminastraat 10 
6862 HC Oosterbeek 
 
 
 
De concerten vinden op de 
eerder geplande 
zondagmiddagen op het vaste 
tijdstip van 15h30 plaats. 
Het eerstkomende concert is 
op 8 januari a.s. met het 
PENTA strijkkwintet. In deze  
nieuwsbrief meer informatie 
over dit strijkkwintet en hun 
programma.   
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In de straten rond de Remonstrantse Kerk is beperkte parkeerruimte. Meer ruimte is 
beschikbaar op de dichtbijgelegen parkeerterreinen achter de Coop en de Aldi aan de 
Jacobaweg. 
 
Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling gewenst. En we zien u graag op 8 januari 2023 
in de Remonstrantse Kerk bij het PENTA strijkkwintet. 

Met een hartelijke groet,  

Jaap Hagen 
voorzitter CSOK 

    

PENTA strijkkwintet met “Het Begin 2.0” 
 
PENTA speelt Het Begin 2.0. Prachtige muziek van de Salzburgse baanbrekers van het 
kwintetrepertoire, Mozart en Haydn, met een uitstapje naar de Weense Schubert. 
 
 
Programma: 
F. Schubert - Ouverture voor strijkkwintet in c-klein  
Michael Haydn - Divertimento in Bes-groot, MH 412  
W.A. Mozart - Strijkkwintet in c-klein, KV 406/516b  
 
Als strijkkwintet kun je niet om Mozart heen. Hij schreef als één van de eersten voor het 
zogenaamde altvioolkwintet. Uiteindelijk vloeiden er maar liefst zes kwintetten uit zijn pen. 
Maar zijn goede vriend en collega Michael Haydn was hem voor. Die schreef vijf juweeltjes 
voor deze bezetting. Ze zijn veel minder bekend dan die van Mozart, maar niet minder de 
moeite waard.  
Ruim twintig jaar later schreef de jonge Franz Schubert in Wenen zijn Ouverture voor 
strijkkwintet. Hij kende de muziek van Mozart en Haydn goed. Hij bleef zijn hele leven een 
groot bewonderaar van de gebroeders Jozef en Michael Haydn. 
 
PENTA’s bestaan begon in 2020/21 met het programma Het Begin. Nu, na uitstapjes via 
Boccherini en Beethoven, verdiepen we ons opnieuw in het vroege strijkkwintetrepertoire. 
Met meer prachtige werken van de Salzburgse baanbrekers van het repertoire, Mozart en 
Haydn op het programma en een uitstapje naar de Weense Franz Schubert. 
 
Het Begin 2.0! Hoe toepasselijk is deze titel: allereerst vertelt het de geschiedenis van het 
strijkkwintet, maar ook Het Begin 2.0 van de CSOK in de Remonstrantse  Kerk - een andere 
locatie - én niet te vergeten het Nieuwe Jaar 2023. 
 
Helena Druwé   viool 
Rebecca Huber   viool (a.i.) 
Bernadette Verhagen  altviool 
Esther van der Eijk  altviool 
Tine van Parys   cello 
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De musici van PENTA delen, naast hun liefde voor het 18e- en 19e-eeuwse 
kamermuziekrepertoire, grote affiniteit voor de authentieke uitvoeringspraktijk. In hun 
gedeeld enthousiasme voor de sonore klankkwaliteit van het strijkkwintet is PENTA 
ontstaan. Het is als strijkkwintet het enige in zijn soort in vaste samenstelling. PENTA speelt 
op historische instrumenten met darmen snaren en bijbehorende strijkstokken. 
Vier van de vijf instrumenten waarop PENTA speelt zijn aan het begin van de 18e-eeuw 
gebouwd op de Botermarkt (nu Rembrandtplein) in Amsterdam door de beroemde 
vioolbouwer Pieter Rombouts. Een unicum!  
 
 

Concert door PENTA, strijkkwintet 
8 januari 2023, aanvang 15.30 uur Remonstrantse Kerk 
Wilhelminastraat 10, Oosterbeek 
 
Franz Schubert (1797 – 1828) 
Ouverture voor strijkkwintet in c-klein  
 
Michael Haydn (1737 – 1806) 
Divertimento in Bes-groot, MH 412  
I allegro con garbo 
II menuetto 
III largo 
IV allegretto (6 variaties) 
V menuetto 
VI finale 
 
 
--- pauze --- 
 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)  
Strijkkwintet in c-klein, KV 406/516b 
I allegro  
II andante 
III menuetto in canone 
IV allegro 
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Helena Druwé, viool 

Bernadette Verhagen, altviool 

Tine van Parys, cello 

Rebecca Huber, viool (a.i.) 

Esther van der Eijk, altviool 
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Toegangskaarten 
Toegangskaarten voor de concerten zijn te reserveren via de website 
www.concertenoudekerk.nl  

Kaartjes zijn eventueel ook verkrijgbaar aan de kerk. Kaartverkoop start 30 
minuten voor aanvang. 

 
 
 
Toegangskaarten: 

 
€ 20,00 losse kaart 
€ 10,00 CJP-houder 
€ 2,50 Gelrepas 
t/m 18 jaar gratis 

 

 
 
 
    Remonstrantse Kerk Oosterbeek 
 
 
 

Volgend concert Zondag 12 februari 2023 
Stefano Bruno, cello   
Winnaar van het Nationaal  Cello Concours 2022

http://www.concertenoudekerk.nl/
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Meer informatie 
Aanvullende informatie vindt u op www.concertenoudekerk.nl Hier vindt u actuele 
informatie over de concerten en kunt u reserveren. 

 
Wij zijn ook actief op twitter @CSOKOosterbeek en onze facebookpagina is te vinden 
onder @culturele stichting oude kerk 

 
Nieuwsbrieven versturen wij voorafgaande aan de concerten per mail met meer 
informatie over de musici en het programma. Zo blijft u op de hoogte van de komende 
concerten. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via secretariaat@concertenoudekerk.nl 
 

 
 
Concerten in 2023 in de Remonstrantse Kerk 

Wilhelminastraat 10 
Oosterbeek 

 
 
 
 
 
 

Culturele Stichting Oude Kerk 
secretariaat@concertenoudekerk.nl 

www.concertenoudekerk.nl 
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