
Dag bezoekers van de Serie MAESTROsvanDICHTBIJ en andere muziekliefhebbers, 

‘Een nieuwe lente, een vertrouwd geluid in een nieuw jasje..’ 

 

Ik hoop van harte dat iedereen gezond is in deze bizarre tijd! 

In de Baldwin concertvleugel zit een sticker waarop staat ´every life needs music´ 

Mooie muziek blijft ook nu van vitaal belang. Daarom wil ik proberen om u de komende tijd toch van 

concerten te laten genieten, want het wordt tijd om in oplossingen in plaats van problemen te gaan 

denken. 

Om te beginnen geef ik op 20 mei om 19.30 u een solorecital dat digitaal met hoogwaardig geluid 

gratis te streamen zal zijn. 

Op het programma Mozart, Schubert Impromptu's én een primeur: Beethovens Variaties over 

Mozarts 'Se vuol ballare' (na 250 jaar nog bij vrijwel niemand bekend).  

Ook krijgt u dan een vooruitblik op de 5 concerten in het nieuwe seizoen. 

Een week voor 20 mei zal ik de info over het streamen mailen en zetten op 

www.basverheijden.com/maestrocloseup 

Op die pagina zijn nu al twee zogenaamde ‘stayhomevideo’s’te vinden die we afgelopen maand 

maakten.  

Op 24 juni zullen bariton Hans Pieter Herman en ik ons liedrecital Pace non trovo alsnog uitvoeren, 

hetzij live en anders via livestream. 

Zo lang alles nog anders is, gaan we het zo doen 

- met behulp van de juiste apparatuur kunnen we met hoogwaardig geluid de concerten gaan 

streamen, zodat iedereen die niet de deur uit wil toch de concerten kan meemaken: 

MAESTROclose-up 

Extra voordeel: ik ga deze service ook gratis aanbieden bij verzorgingstehuizen in de regio. 

Als de situatie het weer toelaat, kunnen we in anderhalvemetermaatschappij ook concerten 

opstarten: 

- de Grote Kerk biedt aan 40 mensen plaats in een veilige 1,5 meter setting. Door bijvoorbeeld 

hetzelfde concert van  twee keer een uur te geven, met daartussen genoeg tijd om verkeersstromen 

via verschillende uitgangen te kunnen laten vertrekken, kunnen we dan publiek dat wil komen 

luisteren toch live laten genieten (door te beperken tot een uur zijn ook zaken als toiletbezoek en 

pauzedrankjes te overzien) MAESTROsvan (iets minder) DICHTBIJ! 

 

Het is best mogelijk dat u, ook al is een liveconcert weer mogelijk, toch de deur niet uit wilt gaan. 

Daarom houd ik er rekening mee dat we de komende tijd de concerten ook via livestream zullen 

uitzenden. 

 

NB de gemakkelijkste manier om livestream van de concerten uit te zenden is via facebook. 

Daarvoor moet u dan wel een facebookaccount hebben. Mocht u de concerten willen volgen, maar 

niet over een facebookaccount beschikken of deze willen aanmaken, dan hoor ik het graag, want dan 

moeten we misschien wat anders bedenken. 

Als u vragen of opmerkingen heeft, laat het vooral weten! 

 

Mijn missie met MAESTROsvanDICHTBIJ was mooie muziek op hoog niveau dichtbij het publiek te 

brengen. Met die insteek wil ik  ook in deze tijd graag mijn steentje bijdragen aan het net ietsje 

mooier maken van de wereld. Ik hoop iedereen natuurlijk liefst over enige tijd weer in goede 

gezondheid live te ontmoeten! 

http://www.basverheijden.com/maestrocloseup

