
Beste bezoekers van MAESTROsvanDICHTBIJ / muziekliefhebbers, 

 

Goed nieuws: op woensdag 24 juni gaan we weer live optreden in de Grote Kerk! 

Samen met bariton Hans Pieter Herman zal ik dan het liedrecital Pace non Trovo uitvoeren 

(dit concert zou eigenlijk op 18 maart al hebben plaatsgevonden) 

 

Het plan is om 2 concerten van een uur te geven met maximaal 30 mensen in het publiek. 

Concert I woensdag 24  juni van 19.15 uur tot 20.15 uur 

Concert II woensdag 24 juni van 20.45 uur tot 21.45 uur 

 

Hoe gaan we het regelen? 

 

We hebben het voordeel dat de Grote Kerk zo ruim is dat we kunnen garanderen dat het publiek 

meer dan 1,5 meter afstand kan houden. We hebben looproutes om het verkeer te regelen en zullen 

zorgen dat er ook ventilatie plaatsvindt. Ook houden we ruime afstand aan tussen de eerste rij 

publiek en onszelf.  

Om alles goed te kunnen organiseren is het noodzakelijk dat u van tevoren reserveert en ook 

betaalt (mocht u toch niet kunnen komen, dan krijgt u uw geld terug). U krijgt dan informatie over de 

ingang van de kerk en in welk tijdvak u naar binnen kunt komen, alsmede plaatsnummer en 

looproute. Bij uw reservering kunt u aangeven of u een ‘tweezit’ (als u met meerdere mensen uit één 

gezin komt) of een enkele plaatsen nodig heeft. 

Uiteraard komen de laatste mensen behoorlijk ver naar achter te zitten in de kerk door de 

stoelverdeling, dus het is van belang tijdig te reserveren als u niet te ver weg wilt zitten. 

Er zijn ook plaatsen op het balkon: daar is het geluid ook heel goed. Mocht u daar willen zitten, dan 

kunt u dat aangeven. Er moet dan wel trap op en af gegaan worden. 

Voor reserveringen kunt u mailen naar bas.verheijden@ziggo.nl 

Geeft u dan aan: 

- Voorkeur voor concert I of II 

- Enkele plaatsen of ‘tweezit’ 

- Voorkeur voor balkon of beneden 

Dan gaan we er weer een bijzondere avond van maken op 24 juni! 

 

Streamen 

 

Hopelijk heeft u plezier beleefd aan het gestreamde concert BEETHOVEN250 van afgelopen 20 mei. 

Mocht u het nog niet gehoord en gezien hebben: het is nog steeds te beluisteren op 

www.basverheijden.com/maestrocloseup 

 

Het concert van 24 juni gaat ook weer op deze wijze gestreamd worden, maar dan op 26 juni. 

Als u liever niet naar live-optredens gaat, kunt u via onze stream toch van dichtbij genieten in uw 

eigen huiskamer. Ook als u wél naar het live-optreden komt, is het vast leuk om het concert nog 

eens op digitale wijze te kunnen meemaken. 

 

Met een hart vol muziek heet ik u van harte welkom op 24 juni of via de stream, want mijn missie 

blijft mooie muziek op hoog niveau dichtbij het publiek brengen! Vriendelijke groeten, 

Bas Verheijden – pianist & initiatiefnemer MAESTROsvanDICHTBIJ 
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