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Concertserie seizoen 2015/2016 

Baarn, voorjaar 2015 
 
 
 
Beste muziekliefhebbers, 

 
Na opnieuw een prachtig seizoen concerten op de zaterdagavond in de aan de Oude 
Utrechtseweg te Baarn gelegen Paaskerk biedt de organiserende stichting Kunst & Cultuur Baarn 
voor het seizoen 2015/2016 opnieuw een concertreeks aan die er zijn mag. Op de achterzijde van 
dit schrijven treft u het concertoverzicht aan. Als trouwe bezoeker van de concerten zal het niet 
moeilijk zijn uw keuze voor een continuering van uw donateurschap te herbevestigen. 
Het is bekend dat de stichting geen subsidie ontvangt van de overheid en dat zij voor haar 
inkomsten volledig afhankelijk is van bijdragen van donateurs en sponsoren. De stichting prijst zich 
gelukkig met het feit dat er steeds weer liefhebbers zijn die a. het belang van het Baarnse 
concertpodium inzien en b. de kwalitatief hoogwaardige concerten weten te waarderen. 
Zij doneren net als in de afgelopen jaren steeds het geval was de minimale bijdrage van € 100 en 
ontvangen een overdraagbaar passe-partout dat steeds recht geeft op gratis toegang tot de 
concerten. 
Om de serie concerten in de Paaskerk ook voor de verdere toekomst te borgen biedt de stichting 
dit jaar voor het eerst de mogelijkheid om voor een bedrag van € 250 per jaar toe te treden tot het 
genootschap van 'Gouden Donateurs van de stichting Kunst & Cultuur Baarn’. Dit biedt geen 
toegevoegde voordelen als champagne vooraf of een beste plek in de kerk, maar wel mageen 
gouden donateur zich steeds gratis laten vergezellen door eengenodigde! 

 
U kunt uw donaties overmaken t.n.v. Stichting Kunst & Cultuur Baarn op IBAN-rekening 
NL91 INGB 0004612963 o.v.v. ‘Donatie seizoen 2015/2016’ of ‘Gouden donatieseizoen 
2015/2016’. (Aan nieuwe donateurs wordt gevraagd hun adresgegevens middels een e-mail aan 
prelude@xs4all.nl kenbaar te maken) 

 

'Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ is een spreekwoord dat ook ingeval de Baarnse concerten in 
de Paaskerk opgeld doet. Het wordt dan ook het zeer op prijs gesteld indien u de inhoud van dit 
schrijven deelt met mogelijk geïnteresseerden in kringen van uw familie, vrienden, collega's en/of 
kennissen. 

 
Graag verwelkomen wij u in elk geval bij het openingsconcert van de nieuwe serie op 
zaterdagavond 22 augustus 2015. Dan wordt het concert verzorgd door de Oostenrijksesopraan 
Miriam Feuersinger. Samen met leden van het ensemble Capricornus Consort Basel breekt zij dan 
niet alleen een lans voor de centrale componist die avond Christoph Graupner, maar voorde 
gehele reeks concerten op de zaterdagavond in de Baarnse Paaskerk! 

 
Met een hartelijk muzikale groet, 

 
nms. de stichting Kunst & Cultuur Baarn 

 
Kees Koudstaal, 
concertprogrammeur 


