
 

 

Schubert-tweedaagse met  

Reinout Godschalk 

14 & 28 april 2018 

 

 
Samuze, huismuziekorkest De Bilt, gaat op zaterdag 14 en 28 april het voorjaar tegemoet met 

de 5e symfonie van Schubert onder leiding van Reinout Godschalk. 

 

De Vijfde is een begrip in de klassieke muziek. Zeg het, en bijna iedereen weet wat je bedoelt. 

Schuberts vijfde hoort bij die welbekendste “vijfden”. Levend in de schaduw van Beethoven was 

Schubert pas negentien toen hij in najaar 1816 de charmante vijfde symfonie schreef. Een werk 

nog op Mozartiaanse schaal en met Mozartiaanse architectuur, maar met een melodieuze inslag 

die onverwisselbaar het stempel van Schuberts eigen persoonlijkheid draagt. 

Reinout Godschalk heeft de vijfde van Schubert gearrangeerd voor een huismuziekorkest, zoals 

hij ook andere klassiekers arrangeerde. ‘Carnaval des animeaux’ b.v. hebben wij eerder met 

veel plezier onder zijn leiding met hem gespeeld. 

Het verwachte speelniveau is drie op de schaal van de huismuziek en het project staat open 

voor elke instrumentalist. 

 

De Schubert-tweedaagse gaat door wanneer dertig mensen zich voor 21 februari 2018 hebben 

aangemeld.  

 

datum: zaterdag 14 en 28  april 2016, van 10 - 16uur,  

Centrumkerk, Julianalaan, Bilthoven 

Parkeren in de Kwinkelier parkeergarage, 'grenst' aan de achterzijde van de kerk. 

 

kosten: € 75 per deelnemer, € 70  voor wie deelnam aan de Bachdag in 2017. 

   incl. koffie, thee, koekjes, soep, melk, drankje. 

    Lunchpakket meenemen!! 

 

meenemen: behalve het instrument een muziekstandaard, potlood en goede luimen. 

 

U ontvangt vooraf de muziek op het opgegeven e-mailadres om zelf af te drukken. Voor 

mensen die problemen hebben met afdrukken kunnen we de muziek op papier sturen; hiervoor 

rekenen we € 10,- extra.  

 

Om u aan te melden verzoeken we u een e-mail te zenden aan: huismuziekorkest@samuze.nl 

Graag hierbij de volgende gegevens vermelden: Voor- en achternaam, volledig adres, 

telefoonnummer, e-mailadres, instrument met evt. toonsoort. 

Als Samuzant of deelnemer aan vorige projecten van Samuze kunt u volstaan met uw naam 

(mits uw gegevens niet veranderd zijn). 

 

We verzoeken u om tegelijk met de aanmelding het betreffende bedrag over te maken naar: 

rekeningnummer NL77INGB0001894984 , t.n.v. Huismuziek afdeling Bilthoven, 

onder vermelding van: Schubert 

 

Als we op 21 februari 2018 30 betalingen ontvangen hebben gaat het project door. 

U hoort dat zo snel mogelijk. Als de tweedaagse onverhoopt niet doorgaat krijgt u het 

inschrijfgeld uiteraard teruggestort. 
 

Hartelijke groet en hopelijk tot 14 april, 
 
 

Wim Hesselink en Tjeerd Mijnster 

Evenementencommissie Samuze 

 

Contactpersoon: Tjeerd Mijnster (030-2288511) 
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