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Zondag 26 januari 2020 treedt het Spaanse LEONOR Kwartet op in de Garnizoenskerk 

van Ravenstein.  

 

Het internationaal gerenommeerde LEONOR 

Kwartet is opgericht in 2001 in Madrid en 

treedt regelmatig op grote muziekfestivals in 

Europa en China op. Het kwartet heeft 

concerten verzorgd in samenwerking met grote 

artiesten zoals Peter Buck (Melos Kwartet) en 

het blazersquintet van de Berlin Philharmonic.  

We zijn dan ook vereerd dat het LEONOR 
Kwartet bij ons in de Garnizoenskerk te gast is  
in het kader van een uitwisseling geïnitieerd 
door de Spaanse Ambassade en het Utrecht 
String Quartet. Beide kwartetten verzorgen in 
het voorjaar 2020 masterclasses voor 
kamermuziek en concerten in Utrecht en 
Madrid.  
 
Bezetting: Delphine Caserta, viool; Bruno Vidal, viool; Jaime Huertas, altviool; Alvaro 

Huertas, cello. 

Aanvang van het concert is 15.30 uur, entreeprijs 10 euro, jeugd tot 18 jaar gratis. 

 

U kunt tickets kopen, en daarmee uw 

plaats reserveren, via onze website. 

www.cultuur-ravenstein.nl  U treft daar 

ook meer informatie aan over alle 

concerten die we in 2020 organiseren. 

Het afgedrukte e-ticket geldt als 

entreebewijs. 

 

 

http://www.cultuur-ravenstein.nl/
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LEONOR KWARTET 
      PROGRAMMA 

zondag 26 JANUARI 2020 

_________________________________________ 

 

 

String Quartet nº 1 in D Minor -  Juan Crisóstomo Arriaga (1806 - 1826) 

1. Allegro 

2. Adagio con espressione 

3. Menuetto Allegro - Trio Moderato 

4. Adagio - Allegretto 

 

String Quartet in G Mayor - Salvador Giner (1832/3 – 1911) 

1. Moderato 

2. Andante 

3. Minué 

4. Allegretto 

 

PAUZE 

 

String Quartet G Minor, Op 10 - Claude Debussy (1862 – 1918) 

1. Animé et très décidé 

2. Assef vif et bien rythmé 

3. Andantino, doucement expressif 

4. Très modéré - En animant peu à peu – Très mouvementé et avec passion 
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COLORMINDS expositie  
in het Raadhuis  

1 feb t/m 22 mrt 2020  

___________________________________________ 

 

 

 

Colorminds is een Nederlandse groep van 7 artquilters (sinds oktober 2013): 

Corinne van Zambeek 

Mariëlle Huijsmans 

Marjolijn van Wijk 

Nienke Smit 

Rineke van Zeeburg 

Rita Dijkstra 

Suze Termaat 

De groep exposeert in het 

Raadhuis zeven series quilt. Elke 

serie heeft een kleurencombinatie 

als thema.  

Bij het ontwerpen van deze zeven 

series heeft de groep elkaar 

uitgedaagd en geïnspireerd. 

Uitgangspunt is de keuze uit twee 

of meer kleuren van de 

kleurencirkel. De keuze is 

gebaseerd op complementaire of 

aangrenzende kleuren. De grootte 

van de quilts is vooraf gedefinieerd 

en het thema zelf in te vullen.  

De exposanten hebben ook 

individueel een succesvolle 

carrière als artquilter. Ze 

exposeren in Nederland en ook 

internationaal. Hun werk maakt regelmatig deel uit van reizende tentoonstellingen.  

 

Voor meer informatie en openingstijden van het Raadhuis zie onze website 

www.cultuur-ravenstein.nl   

http://www.colorminds.nl/
http://www.cultuur-ravenstein.nl/

