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Welkom bij ons nieuwe seizoen!
Concertpodium Soest organiseert jaarlijks, 
in de periode september t/m mei, een aantal 
maandelijkse zondagmiddagconcerten op de vaste 
locatie in Soestduinen. Na afl oop van elk concert 
wordt er door het merendeel van de bezoekers 
even nagepraat in de bar van het Hilton, met een 
glas wijn in de hand. Want muziek en wijn gaan als 
vanouds goed samen. Ook de musici mengen zich 
vaak onder de gasten.

De muziek die wij bij Concertpodium Soest ten 
gehore laten brengen is zeer gevarieerd, maar 
steevast van een hoog niveau. Zowel jong talent als 
gevestigde namen treden bij ons op. Na twintig jaar 
zijn wij dan ook een begrip in Soest. 
Sommige van onze concerten beperken zich niet 
louter tot de bekende klassieke kamermuziek 
van beroemde componisten. Er is ook ruimte 
voor nieuwe verkenningen van hedendaagse 
composities. Wie zich daarvoor openstelt kan 
voor bijzondere verrassingen komen te staan! 

Double Tree by Hilton Royal Parc Soestduinen
Van Weerden Poelmanweg 4-6

3768 MN Soestduinen

Concertpodium Soest

Word Vriend van Concertpodium Soest!
Hou je van klassieke (kamer)muziek die soms ook 
verder reikt dan barok en romantiek? Dan voel je 
je bij Concertpodium Soest al snel thuis. Kom je 
vaker, dan is het slim om je aan te melden als Vriend 
van het Concertpodium. Je betaalt dan per seizoen 
eenmalig een donatie (minimaal € 25,-) en daarna 
krijg je korting op alle concerten die je wilt bezoeken. 
Zo steun je Concertpodium Soest én je profi teert van 
lagere entreeprijzen.

Losse concerttickets   € 19,50 per stuk
Vriendentickets  € 14,50 per stuk
Jongeren tot 18 jaar  € 10,00 per stuk 

Programmeren en corona
Het afgelopen seizoen kregen ook wij te maken met 
enkele noodzakelijke afgelastingen. In het nieuwe 
seizoen gelden er aangepaste regels, zoals de 
1,5 meter maatregel. De gezondheid en het welzijn 
van onze concertbezoekers en vrijwilligers is onze 
hoogste prioriteit. Daarin volgen we de protocollen 
van het RIVM. In verband hiermee organiseren we 
op de zondagmiddagen voorlopig twee concerten 
van ca. 60 minuten, zonder pauze. Een lunchconcert 
dat om 12.00 uur start en een tweede concert 
dat als vanouds om 15.00 uur begint. Elk concert 
wordt dus twee maal uitgevoerd. Zo kunnen we 
op de zondagmiddagen 60 personen per concert 
in de Nassauzaal ontvangen. Kijk voor de actuele 
programmering op www.concertpodiumsoest.nl. 
en maak je keuze. 
Na betaling kun je direct je entreebewijs 
downloaden. Graag tot ziens in de Nassauzaal! 

facebook.com/concertpodiumsoest

GEEF EEN CONCERT CADEAU
Meer informatie op de site.



Tickets kopen? 
www.concertpodiumsoest.nl

De door Hilton genomen 
COVID-19-maatregelen kunnen gevolgen 

hebben voor de concertreeks.
Kijk voor actuele informatie op 

www.concertpodiumsoest.nl

6 SEPTEMBER 2020

World Meets Classic: 
Haytham Safi a Qu4rtet

Dvořák, Mozart, Beethoven, Safi a 

2 MEI 2021 

Jubileumconcert met Combattimento 
in barokke sferen

Schenk, Ziani, Albinoni, Vivaldi, Corelli, Hacquart

18 OKTOBER 2020 

Herfstconcert met 
Marieke Vos (klarinet) 

en Camiel Boomsma (piano) 

Busoni, Brahms 

15 NOVEMBER 2020

AMT Concert met leerlingen 
van de Academie Muzikaal Talent

Programma wordt nog nader 
bekendgemaakt.

Zondagmiddagconcerten 
Seizoen 2020 - 2021 

Foto: Eduardus Lee

13 DECEMBER 2020

Kerstconcert met Luba 
Podgayskaya (piano) 
en Liza Lozica (zang)

Poulenc, Ives, Fauré, 
Williams, Ravel

21 FEBRUARI 2021 

Ernest & Friends: concertspecial 
van onze programmeur!

Bach, Britten, Mozart, Schubert

14 MAART 2021 

NMF Concert in reprise!

Hawijch Elders (viool), Sander Sittig 
(piano),concert m.m.v. het Nederlands 

Muziekinstrumenten Fonds.

Mozart, Debussy, Brahms, Ravel


