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BREXIT? Strings remain attached! 
 

is de naam van het komende project van het Nijmeegs Strijkersgilde in het voorjaar van 2020. Wij hebben een 
muzikaal aantrekkelijk programma in een actueel thema samengesteld. 
 
Het programma omvat de belangrijkste Britse componisten en illustreert hun diepgaande invloed op het 
twintigste-eeuwse repertoire voor strijkorkest: 
 

William Walton - Two Pieces for strings from Henry V 
Frank Bridge - Suite for Strings 

Benjamin Britten - Serenade for tenor, horn and strings 
Edward Elgar - Introduction and Allegro for String Quartet and Strings 

Ralph Vaughan Williams - Concerto Grosso 
 
Het geheel staat onder leiding van dirigent Stef Collignon. Wij kunnen met trots vertellen dat de Brits-
Nederlandse tenor William Knight (lid van het Nederlands Kamerkoor) toegezegd heeft de solopartij te zingen in 
Britten. Hoornist Maarten Theulen zal de hoornpartij op zich nemen. Voor het solokwartet in Elgar zijn we in 
verregaande onderhandelingen met het Londonse Brompton Quartet. Of zij inderdaad kunnen komen hangt af 
van subsidieaanvragen waar wij binnen korte tijd uitsluitsel over ontvangen. 

Mocht het kwartet inderdaad hierheen komen, dan willen we graag optimaal gebruik van hen maken! Dit zal zijn 
in de vorm van een ‘mini’ festival: een kamermuziek(mid)dag op zaterdag 13 juni waarbij de leden van het 
kwartet als coach zullen optreden, en een kamermuziekconcert door het kwartet op 11 juni. Deelnemers aan het 
project hebben uiteraard voorrang bij deelname aan de kamermuziekdag en zijn van harte welkom op het 
kamermuziekconcert. 
 
Het repetitie- en concertschema van het project “BREXIT? Strings remain attached!”: 
 

Datum Wat locatie 
Zondag 19 april Repetitie 10-17 uur ’t Hert, Nijmegen 
Zondag 26 april Repetitie 10-17 uur ’t Hert, Nijmegen 
Woensdag 13 mei (avond) Groepsrepetities nbtm 
Zondag 17 mei Repetitie 10-17 uur ’t Hert, Nijmegen 
Zondag 24 mei Repetitie 10-17 uur ’t Hert, Nijmegen 
Zondag 7 juni Repetitie 10-17 uur ’t Hert, Nijmegen 
Woensdag 10 juni (avond) Generale nbtm 
Vrijdag 12 juni  Avondconcert De Vereeniging, Nijmegen 
Zondag 14 juni Middagconcert Geertekerk, Utrecht 

We hopen van harte dat je zin hebt om dit project met ons te gaan uitvoeren! Omdat de definitieve doorgang van 
het project mede afhangt van jullie toezeggingen tot deelname verzoeken we jullie binnen twee weken te 
reageren op deze uitnodiging. Alleen als er voldoende animo blijkt te zijn kunnen wij het project laten doorgaan. 
Eenmaal toegezegd gaan we ervan uit dat jullie de data blokkeren in je agenda en definitief meedoen. 
 
Zoals gebruikelijk wordt er van je verwacht dat je alle repetities aanwezig bent. Dit keer vragen we een eigen 
bijdrage van € 60,- Mocht je meer willen investeren in het Nijmeegs Strijkersgilde, zodat we ook op langere 
termijn interessante projecten kunnen blijven organiseren, dan is een extra bijdrage uiteraard welkom! 
 
Vriendelijke groet, 
Mechelien Adam 
Secretaris Nijmeegs Strijkersgilde 
06 – 4921 5278 
mech@xs4all.nl 
 



In het kader van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming): Tijdens de repetitieperiode en 
concerten zullen wij beeld- en geluidopnames maken. Wij horen het graag als je daar bezwaar tegen hebt. 


