www.brantjeswijn.nl
Tel. 023-8200170
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STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS

A.s. zaterdag- op zondagnacht wordt de klok

1 uur teruggezet

Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

U aangeboden door

De
DeKlokkenmaker
Klokkenmaker
van
vanHeemstede
Heemstede
Rijksgediplomeerd uurwerkmaker

Hét adres voor reparatie en
restauratie van (antieke) klokken

Hét adres voor reparatie en
restauratie van (antieke) klokken

Chinees Restaurant

Jacob van Campenstraat 18
2101 VL Heemstede
06 - 46144998

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

www.deklokkenmakervanheemstede.nl

Jacob van Campenstraat 18
2101 VL Heemstede
06 - 46144998
KlokAd6.indd 1

AFHAAL
SAM-SING
MENU
€19,50

9-3-2008 16:24:44

www.deklokkenmakervanheemstede.nl

KlokAd6.indd 1

Staande ovaties voor musici
Maja Bogdanovic en Julien Gernay
Heemstede – Verrukkelijke klassieke muziek die het oor
streelt, uitmuntend uitgevoerd in de ongekende akoestiek
van de Oude Kerk. Zo wisten de Servische celliste Maja Bogdanovic en de Belgische pianist Julien Gernay de harten van
de aanwezige toehoorders te veroveren afgelopen zaterdag.
De indrukwekkende uitvoering was in drie woorden samen te
vatten: bewondering, verwondering en passie. En dat werd na
afloop direct beloond met welverdiende staande ovaties.
Het spits werd afgebeten met
het stuk ‘Pohádka’, dat ‘sprookje’
betekent, gecomponeerd in 1910
door de componist Leoṧ Janácek uit Moldavië. Een verrassende compositie voor de cello, uitgevoerd in uitgekiende techni-

AH Blekersvaartweg:
voortaan elke

zondAg open

van 12.00 - 19.00 uur!
Blekersvaartweg 57
Heemstede
023-5282741

sche perfectie zonder maar iets
van haar emotionele kracht in te
boeten. Dan volgt sonate nr 1.
in e-klein op. 38. Onmiskenbaar
Brahms: de poëtische snaren van
de cello weten de schoonheid en
kracht van dit stuk weer te geven
in melancholische verleiding. Na
de pauze sonate in g-klein op.
65: het laatste grote werk van de
destijds bijna op instorten staande Frédéric Chopin. De getergde Chopin voltooide deze uitzonderlijke en bijna onmogelijke
cellosonate in 1846. Een gevoelige en vernuftige compositie die
Maja en Julien met gevoel, melancholie en gepaste uitbundigheid binnen de typische karakteristieken van Chopin een volwaardig podium geven.
Na afloop een kort en sympa-

28 oktober {open!}
Cardio fitness Heemstede
www.cfh-sport.nl

ZIE ARTIKEL ELDERS IN DEZE KRANT

thiek onderonsje met Maja en
Julien. Beiden studeerden aan
het conservatorium in Parijs en
wonen daar nog steeds. Ze waren vol lof over het Heemsteedse publiek in de Oude Kerk en
dankbaar voor de staande ovaties. In een exemplaar van de
Heemsteder van 9 oktober,
waarin het interview met Maja is
opgenomen schreven zij spontaan ‘Thank you!!!’: een mooie
opsteker. In de Oude Kerk zijn
regelmatig prachtige en tot de
verbeelding sprekende klassieke
uitvoeringen. Kijk voor meer informatie en kaarten op www.podiaheemstede.nl.
Bart Jonker

9-3-2008 16:24:44

TroTs van de keurslager

Rijksgediplomeerd uurwerkmaker

Herenweg 107a, 2105 ME Heemstede

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf
3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

Bij 2 vers
gepaneerde
kipschnitzels

GRATIS
tomatensalsa

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

www.

www.mandarin-heemstede.nl

www.

.nl
.nl

YOGA/medische fitness
Bewegen op muziek
Praktijk Deen - Spaarne ZH
Heemstede - 023-5285677

**

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.

**

Herfst op Hageveld
Heemstede
“Deze
prachtige paddestoel trof ik
aan op het terrein van Hageveld”, vertelt Ursula van
Duijvenbode. Zij stuurde de
foto vervolgens naar de redactie en de vraag of het
een vermelding waard is in
de krant. Dat is het zeker!
Hét symbool van de herfst.
Wie heeft andere mooie
exemplaren gespot?
Mail naar:
redactie@heemsteder.nl.

