
 

Beste leden, bezoekers, en belangstellenden van 50+ COC Midden-Nederland: hierbij de Nieuwsbrief voor het tweede 

kwartaal van 2017, dit zoals u van ons gewend bent met de agenda en met  nieuws over activiteiten. Graag uw speciale 

aandacht voor  9 april, de  tweede zondag van de maand,  vanwege  een optreden van concertpianiste Nadja Filippova. 

Hans. van Gemmert, coördinator.

 
ZONDAGMIDDAG 9 april 2017  

PIANOCONCERT in de SILOKERK Utrecht.  

Nadja Filippova uit Petersburg  te gast bij    

50+ COC Midden-Nederland,na de Roze Viering! 

Aanvang 15.30 uur, toegang vrij. Programma met 

werken van Schumann en Debussy. 
Nadja Filippova is afkomstig uit Petersburg, en woont 

nu in Amsterdam. Zij ontdekte haar fascinatie voor de 

piano op 5-jarige leeftijd. Haar talent bracht haar op 

jonge leeftijd al op de grote podia van Rusland en 

Europa. In 1999 won zij de eerste prijs van een Bach-

competitie in Petersburg. Zij sloot als 19- jarige haar 

opleiding daar af, en verhuisde naar Berlijn voor 

verdere muziekstudie. Zij studeerde in Amsterdam bij 

Willem Brons (2015).  

Veel  concerten worden door haar zelf georganiseerd, 

en zo gaf zij talloze recitals in Duitsland en Nederland. 

Meest recent soleerde zij in het project 'Klassieke 

muziek in films' met het Babelsberg Filmorkest. Zij had 

haar debuut in januari 2016 in het Konzerthaus Berlin 

en is regelmatig betrokken bij projecten voor 

kamermuziek. Onlangs is zij geselecteerd voor het 

Dutch Classical Talent Program 2017-2018 en zal in dat 

kader komend jaar in Tivoli Vredenburg optreden.  

Op zaterdag 8 april zal zij in Amsterdam haar CD 

'Illimité' presenteren met muziek van Debussy! 

MEER INFO: www.nadezdafilippova.com/about 

Agenda: 

1 april Wandelgroep 50+:  informatie en vooraf 

aanmelden bij Theo Grömmel  

rozewandelgroepcoc@gmail.com 

2 april 15.00 uur Roze 50+ Café Koetje, Hof 17a 

Amersfoort. 

9 april  14.00 uur Roze Viering in de Silo. Thema 

Viering: Palmpasen, Jezus ingepalmd ? 

9 april  15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo, 

Herenstraat 34 Utrecht. Optreden van 

Nadja Fillipova.  

28 april 17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf 

aanmelden via de mail 

50plus@cocmiddennederland.nl  In de Silo 

Herenstraat 34 Utrecht 

6 mei Wandelgroep 50+: informatie en vooraf 

melden bij  Theo Grömmel  

rozewandelgroepcoc@gmail.com 

7 mei 15.00 uur Roze 50+ Café Koetje, Hof 17a 

Amersfoort 

14 mei 15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo, 

Herenstraat 34 Utrecht.  

15 mei  19.15 uur Roze Film in Het Hoogt 

26 mei  17.00 uur De Roze Eettafel: vooraf 

aanmelden via de mail 

50plus@cocmiddennederland.nl  In de Silo, 

Herenstraat 34 Utrecht 

3 juni Wandelgroep 50+: informatie en vooraf 

aanmelden bij  Theo Grömmel  

rozewandelgroepcoc@gmail.com 

4 juni 15.00 uur Roze 50+ Café Koetje Hof 17a 

Amersfoort 

11 juni 15.00 uur 50+ Zondagmiddagcafé in de Silo 

Herenstraat 34 Utrecht. 

19 juni   19.15 uur Roze Film in Het Hoogt 

23 juni  17.00 uur De Roze Eettafel:  in het kader 

van MZG vooraf aanmelden via de mail 

50plus@cocmiddennederland.nl  In de Silo 

Herenstraat 34 Utrecht 

Nieuwsbrief      

2e kwartaal  2017 

mailto:rozewandelgroepcoc@gmail.com
mailto:50plus@cocmiddennederland.nl
mailto:rozewandelgroepcoc@gmail.com
mailto:50plus@cocmiddennederland.nl
mailto:rozewandelgroepcoc@gmail.com
mailto:50plus@cocmiddennederland.nl


 

         

  

 

Conservatorium Concert 

Meeslepend en virtuoos, zo speelt de Letse violist Philippe 
Hirshhorn het Vioolconcert no. 1 van Paganini. Kijk maar op 
You Tube.  

Philippe Hirshhorn (1946-1996) ) was een tragische held. Zijn 

naam hoorde ik voor het eerst in het Utrechts 

Conservatorium (HKU), waar hij werd herdacht met een 

concert dat werd voorafgegaan door een documentaire met 

daarin de ontroerende beelden uit 1967 als de 21-jarige 

violist het prestigieuze Koningin Elizabeth Concours in Brussel 

wint.  

 Philippe wist zijn succes  echter niet te verzilveren. Wellicht 

leed hij onder te veel plankenkoorts? Wel werd hij een 

befaamde vioolleraar aan het Utrechts Conservatorium, met 

Janine Janssen als een van zijn beroemdste leerlingen.  

Regelmatig dompel ik me aan de Mariaplaats in Utrecht 

onder in de muzikale wereld van de HKU (Hogeschool voor 

de Kunsten Utrecht). Bijna iedere week wordt er wel een 

(gratis) concert door leerlingen gegeven.  Zoals 

gisterenavond toen ik genoot van twee in stijl geklede 

dansers die  sarabandes en menuetten uitvoerden op de 

elegante barokmuziek van de Franse componist Lully. 

Ook naar het conservatorium: zie www.hku.nl.  Beleef HKU 

 Agenda 

Nestor 

 

Bridge 

Zijn er mensen in onze 50plusgroep die ook bridge spelen. 

Vind je het leuk om thuis met elkaar te gaan bridgen?  Zo ja, 

wil je dan contact met mij opnemen? 

Ko Verlaan - jlverlaan@kpnmail.nl 

 

Roze Viering 9 april 14.00 uur 

Thema van de viering is : 'Palmpasen: Jezus ingepalmd?' 

Viering in de Silo kerk, Herenstraat 34 te Utrecht. Wie mee  

wil doen met het voorbereiden van deze dienst kan zich 
melden bij: 

 
Arjan Noordhoek: ajnoordhoek@online.nl 
 

 

 

 

Museumbezoek 

In oktober zijn we gestart met het organiseren van een 
maandelijks museumbezoek. Inmiddels hebben we vijf keer 
een museumbezoek georganiseerd, waarbij de aantallen 
deelnemers varieerden tussen de 8 en 22 per bezoek. 

 

In oktober zijn we in Zwolle geweest in De Fundatie. In 
november waren we in Scheveningen, Beelden aan Zee, met 
keramiek van Picasso, dit in combinatie met een bezoek aan 
het Stedelijk Museum in Den Haag. In januari waren we in 
Groningen bij de Rodintentoonstelling,  en op 1 maart 
bezochten we in Rotterdam het Boymansmuseum. Voor 
begin april staat Alkmaar op de agenda, maar vanwege de 
deadline voor het inleveren van de kopij voor deze 
nieuwsbrief was het programma nog niet vastgesteld. Hierna 
stoppen we deze activiteit gedurende de zomermaanden, en 
doen we een evaluatie. Het staat in de planning om in 
oktober 2017 weer hiermee te beginnen en tot april 2018 
weer zo'n vijf tot zes bezoeken te organiseren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Theo Hermenet - Thermenet@Gmail.com 

Vrijwilligers  
Wil je als vrijwilliger  iets doen voor 50+, laat het dan weten: 

we hebben altijd leuke klussen te doen. Dat kan bezoek aan 

huis zijn maar ook het meewerken aan de organisatie van 

activiteiten. E-mail: 50plus@cocmiddennederland.nl 

 

 Aan deze Nieuwsbrief hebben meegewerkt: Arjan Noordhoek, Theo Hermenet, Pieter Edelman, Nestor, en Hans van Gemmert. Tenzij anders aangegeven, worden 

onze activiteiten georganiseerd in de tuinzaal van de Silo Kerk, Herenstraat 34, 3512KD Utrecht. Deze nieuwsbrief wordt zowel in gedrukte vorm als ook digitaal 

verspreid. Sluitingsdatum voor het aanleveren van content voor het 3e kwartaal 2017:  24 juni. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan kunt u de mail een 

reply geven met in het onderwerpsvakje de vermelding “delete”.  Contact:  50plus@cocmiddennederland.nl  , vrouwen50plus@cocmiddennederland.nl 
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