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Zondagmiddag 23 september 2012
'Verrassingsconcert rondom Opera'
Gulnara Shafigullina - sopraan 
Peter Brunt - viool
Frank van de Laar- piano

Op het programma staat een mix van evergreens, 
en de opera ‘Lalage’s Monologues’ van de Nederlandse 
componist Hans Kox, welke recentelijk in wereldpremi-
ère is gebracht. Geschreven voor deze bijzondere trio 
combinatie en slechts 25 minuten lang is dit een hele 
speciale opera binnen de opera literatuur. 
Door pers en publiek met groot enthousiast ontvangen, 
wordt deze opera uitgevoerd door deze topmusici ge-
combineerd met werken van o.a. Gershwin, Tschaikovs-
ky, Bizet .
Men kan na afloop van het concertprogramma dineren 
in het restaurant Kwartier Noord (100 meter afstand 
van de kerk), onder het genot van een paar toegiften 
van de musici.

Aan de andere kant van de weg 
Je kunt natuurlijk elke vakantie naar dezelfde 
camping gaan. Niets mis mee: je weet wat je krijgt 
en dat is ook prettig. Je kunt ook eens verder reizen 
of aan de andere kant van de weg op zoek gaan naar 
iets nieuws. Dat nieuwe kan je aangenaam verras-
sen. Dat is wat wij willen met de Pamela Vrienden-
concerten. Geen gekke avonturen, maar wel 'even 
anders'.
Pamela Smits is opgegroeid in Heerenveen en 
neemt haar vrienden graag een keertje mee naar de 
plaats waar zij met zo veel plezier heeft gewoond. 
En die vrienden zijn niet de minste. Stuk voor 
stuk top musici, die u, ook dit seizoen, weer graag 
meenemen op een reis langs al dat moois wat de 
klassieke muziek te bieden heeft.
Wij zien u graag.

Gerard Wolters, 
directeur Posthuis Theater

Hans Kox

Zondagmiddag 13 januari 2013
Carte Blanche voor violiste Isabelle van Keulen
Isabelle van Keulen - viool
Ulrike Payer - piano 
Pamela Smits – cello
Rüdiger Ludwig - contrabas

‘Together’  
Wereldster Isabelle van Keulen behoeft ook bij niet 
kenners nauwelijks introductie. Zij heeft op alle grote 
internationale podia gestaan en wij zijn dan ook bijzon-
der trots dat zij dit seizoen in onze serie wilde meedoen. 
‘Together’ verwijst naar de afwisselende bezettingen in 
composities van o.a. Beethoven (Geistertrio) en Schu-
bert, en tevens naar het gelijknamig viool-contrabas 
duo van Isang Yun op dat programma.

Isabelle's Masterclasses op 11 en 12 januari
Isabelle van Keulen geeft op vrijdag 11 en zaterdag 12 
januari ook nog een masterclass in het Posthuis Theater. 
Er zijn voor die middag op 11 januari (van 15.00 tot 
18.00 uur) en zaterdag 12 januari (van 10.00 tot 15.00 
uur) een beperkt aantal kaarten beschikbaar à € 5,00 
per stuk. Kaarthouders van het concert van Isabelle 
van Keulen hebben op vertoon van hun toegangskaart 
GRATIS toegang, maar moeten wel een plaats reser-
veren bij de kassa/receptie van het theater. Telefoon 
0513-619494 of via de mail: 

Locatie: Thomastsjerke Kerkelaan 23, Katlijk 
aanvang: 15:00 entreeprijs: € 16,50 (incl. pauzedrankje)
CJP € 13,50 inclusief diner Kwartier Noord: € 46,-

Sax en Stix: 
Eva van Grinsven & Ramon Lormans 

Vrijdagavond 30 november 2012
Sax & Stix
Eva van Grinsven - saxofoon & Ramon Lormans - slagwerk

‘Sax & Stix at the castle’  
Eva van Grinsven en Ramon Lormans zijn Sax & Stix. 
Zij verzorgen het tweede concert van de drie bijzondere 
combinaties die dit seizoen in 'Pamela Smits Vrienden-
concerten' acte de présence geven. Sax & Stix presen-
teren een afwisselend programma met een origineel en 
verfrissend eigen repertoire, waarin barok-muziek van 
o.a. Marin Marais gecombineerd wordt met voor hen 
geschreven werken (o.a. van Guillermo Lago). 
Na afloop verzorgt de Oude Wijnhoeve (aan de over-
kant van de kerk) een wijnproeverij.

Locatie: Sionskerk, Marktweg 55, Oudeschoot  (Heeren-
veen-Zuid) aanvang: 20.00 uur  entreeprijs: €17,-

Locatie: Posthuis Theater, Fok 78, Heerenveen 
aanvang: 15:00 entreeprijs: € 25,- (incl. pauzedrankej)
CJP € 23,-kaarten masterclasses: € 5,- 

Isabelle van Keulen

Pamela Smits & 
Quirijn van Regteren Altena

Zondagmiddag 28 oktober 2012
Cello/Contrabas recital 
Pamela Smits – cello  
Quirijn van Regteren Altena – contrabas

‘Diepe gevoelens’
Dit concert met celliste Pamela Smits en contrabassist 
Quirijn van Regteren Altena is de eerste van drie con-
certen waarbij gekozen is voor bijzondere instrument 
combinaties. Een divers programma met werken uit 
de barok, romantiek, Latijns-Amerika en hedendaagse 
muziek.
Twee gerenommeerde musici die met het warme diepe 
klankenpalet van hun instrumenten garant staan voor 
een hartverwarmende mooie middag. Met ook een 
guest-appearance van een jong talent! Inclusief wijn-
proeverij. Een concert om omcirkeld in uw agenda te 
zetten!

Locatie: De Oude Wijnhoeve, Marktweg 46, Oudeschoot 
(Heerenveen)  aanvang: 15:00 uur entreeprijs: € 16,50 
(incl. pauzedrankje) CJP € 13,50



Vrijdagavond 8 februari 2013
Remko Edelaar – fagot & Hans Wolters – hobo
+ Rob van de Broek – beeldend kunstenaar

‘Verbeelding met Rieten’ 
Fagot en hobo. Het is de derde bijzondere combinatie in 
dit seizoen. Twee briljante jonge houtblazers van Neder-
landse bodem zullen samen met de bekende beeldend 
kunstenaar Rob van den Broek het luisteren koppelen 
met het visuele.
Een avond van interactief luisteren en kijken die tot een 
ieders verbeelding zal spreken. Ook geschikt voor het 
ook wat jongere publiek.

Zondagmiddag 17 maart 2013
Vioolrecital 
Tjeerd Top – viool & Jeroen Bal – piano   
        
‘Sie trinken zu viel Wein!’   
Dit seizoen kunt u een aantal Nederlandse topviolisten 
horen van internationale allure.
Plaatsvervangende concertmeester van het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest Tjeerd Top stelt samen met 
zijn recital partner Jeroen Bal een programma samen 
met een knipoog naar de wijnen. Met een citaat van de 
huisarts van Beethoven: “Sie trinken zu viel Wein!” (en 
dat deed Ludwig!) als titel belooft het een sprankelende 
avond te worden. Inclusief wijnproeverij.

Vrijdagavond 26 april 2013
Het Carla Leurs Pianokwintet
Carla Leurs – viool
Rosanne Philippens – viool
Giles Francis – altviool
Pamela Smits – cello
Daniël Kramer – piano 

'Een avondje Romantiek' 
Gespeeld door gepassioneerde jonge musici is dit 
concert ook voor de minder door de wol geverfde con-
certgangers een absolute aanrader!

• Antonín Dvořák - Pianokwintet No.2, opus 81
• pauze
• Robert Schumann - Pianokwintet opus 44 Carla Leurs

Hans Wolters & 
Remko Edelaar

Tjeerd Top & Jeroen Bal

Locatie: Rotondekerk , Pastorielaan 13, Terband
aanvang: 20:00 uur entreeprijs: € 16,50 (incl. pauze-
drankje) CJP: € 13,50

Locatie: De Oude Wijnhoeve, Marktweg 46, Oudeschoot, 
Heerenveen aanvang: 15:00 uur entreeprijs: € 16,50
CJP € 13,50

Locatie: Doopsgezinde Kerk, Vermaningsteeg 9, 
Heerenveen aanvang: 20:00 uur entreeprijs: € 16,50 
(inclusief pauzedrankje) CJP: € 13,50

Voor wie vaker gaat
Profiteer van abonnementskortingen
(alle prijzen zijn exclusief het diner in Kwartier Noord op 23 september 2012)

abonnementsprijzen:
7 concerten € 95,- (CJP € 80,-) laatste bestel mogelijkheid 21 september 2012.
6 concerten € 85, (CJP € 70,-) laatste bestel mogelijkheid 28 oktober 2012.
5 concerten € 75,- (CJP € 60,-) laatste bestel mogelijkheid 23 november 2012.
4 concerten € 65,- (CJP € 50,-) laatste bestel mogelijkheid 11 januari 2013

Alle abonnementen zijn inclusief pauzedrankjes en geven ook recht op GRATIS 
toegang bij de masterclasses die Isabelle van Keulen op vrijdag 11 en zaterdag 
12 januari in het Posthuis Theater Heerenveen geeft.

voor meer info over de Pamela Smits Vriendenconcerten: www.posthuistheater.nl, 
of aan de kassa van het theater, telefoon 0513-619494, Fok 78, 8441 BR Heerenveen

openingstijden kassa: van dinsdag tot en met vrijdag van 14.00 uur tot 18.00 uur 
en een uur voorafgaand aan een voorstelling in het theater.


