
MATTHÄUS PASSION
Laren, Naarden, Hilversum
14 april 2019

Bij de Matthäus Passion gaat ieders 
gedachte natuurlijk meteen uit naar 
de Grote Kerk in Naarden-Vesting 
(14-20 april), waar dit jaar dirigent 
Philippe Herreweghe de Nederlandse 
Bachvereniging zal leiden. In de Grote 
Sint Vitus Kerk in Hilversum geven 
het Bach Koor Holland en het Concert-
gebouw Kamerorkest onder leiding 
van Gijs Leenaars een concert, en dat 
vindt plaats op 17 april.

Ook in Laren kunt u terecht voor een 
prachtige uitvoering, georganiseerd 
door de Stichting Laren Klassiek. 
Op Palmzondag 14 april hoort u de 
Robert-Franz-Singakademie uit Halle 
in de sfeervolle monumentale Sint 
Jansbasiliek van Laren. Onder leiding 
van dirigent Nikolaus Müller zullen ook 
diverse gerenommeerde Nederlandse 
solisten optreden. Het kinderkoor komt 

NAARDEN INTERNATIONAL 
PIANO FESTIVAL
BIJ ANDREAS, Naarden-Vesting
9 mei – 12 mei 2019

Het kersverse Naarden International 
Piano Festival werd eind vorig jaar in 
het leven geroepen om ondersteuning 
te bieden aan talentvolle master-
studenten van de conservatoria. Deze 
jonge pianisten zullen zelf optreden, 
maar ook kennismaken met ervaren 
meesterpianisten. Een inspirerende 
ontmoetingsplek voor beginners en 
ervaren professionals, en als publiek 
kunnen we daarvan meegenieten. Het 
festival vindt plaats in BIJ ANDREAS, 
de tot stijlvolle concertzaal omgebouwde 
Andreaskerk in de Vesting. 
www.naardenpianofestival.nl

FOTOFESTIVAL NAARDEN 2019
Naarden-Vesting
25 mei – 30 mei 2019

‘Dutch Masters & Marvelous Misfits’, 
dat is het thema van de zestiende editie 
van het FotoFestival Naarden. Het thema 
is bedacht vanuit de wens het buiten-
beentje te laten meetellen. De misfits 
die hier getoond worden zijn grotere 
meesters dan waar ze erkenning voor 
krijgen – het zijn briljante buitenbeentjes. 
In de vestingstad wordt op verschillende 

uit de koorschool Midden-Gelderland. 
www.larenklassiek.nl

BLIKJES
Bibliotheek Gooi en meer (Naarden)
Tot 1 juni 2019

In de vitrine van Bibliotheek Gooi 
en meer, vestiging Naarden, staat 
tot 1 juni een deel van de blikken-
verzameling van Lies Kramer uit 
Naarden tentoongesteld. Blikken uit 
vroeger tijden, van bekende merken 
als Verkade, Van Houten, Droste en 
Van Nelle, waarin koekjes, chocola, 
cacao en andere kruidenierswaren 
bewaard werden. Maar ook de kleine 
blikverpakkingen: blikjes van pastilles, 
grammofoonnaalden, kopspelden 
of schrijfmachinelinten. De oudste 
blikjes komen uit de tijd rond 1900. 
De tentoonstelling is tijdens 
openingstijden van Bibliotheek 
Naarden te bekijken.
www.bibliotheekgooienmeer.nl 
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