
 

 

Dag - Bach met Norbert Kunst 

  22 april 2017 

 

 
 

Samuze, huismuziekorkest De Bilt, gaat op zaterdag 22 april de passietijd afsluiten met een 

Dagje Bach. 

De dag staat onder leiding van Norbert Kunst die voor ons een mooi speelboek zal maken 

waaruit we die dag Bach gaan spelen. Norbert heeft de kwaliteit, merkte Tjeerd in vervlogen 

huismuziektijd, als dirigent de muzikant direct te pakken, mee te nemen in de muziek en te 

laten genieten van samenspel. Google toont dat hij intussen niet stil heeft gezeten. Het zal ons 

een warm gevoel geven,....want Bach,...want inspannend,...want tevreden. 

 

Het verwachte speelniveau is drie op de schaal van de huismuziek en staat open voor elke 

instrumentalist die zich bij Bach thuis voelt. 

 

“Dagje Bach" gaat door wanneer dertig mensen zich voor 15 februari 2017 hebben aangemeld.  

 

datum: zaterdag 22 april 2016, van 10 - 16uur, Centrumkerk, Julianalaan, Bilthoven 

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

kosten: € 27,50 per deelnemer, €22,50 voor wie deelnam aan de swingdag in 2016. 

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

    Lunchpakket meenemen!! 

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

 

U ontvangt medio maart a.s. 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: Bachdag 

 

Als we op 15 februari aanstaande 30 betalingen ontvangen hebben gaat het project door. 

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

inschrijfgeld uiteraard teruggestort. 
 

Hartelijke groet en hopelijk tot 22 april, 
 

Florine Vermaas, Wim Hesselink en Tjeerd Mijnster 

Evenementencommissie Samuze 


