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 CANTO OSTINATO
        14 december 2013,  14.15 uur

             POLO SOLO
              18 januari 2014,  20.15 uur 

         APEN & MUZIEK 
                 29 maart 2014,  20.15 uur



Zaterdag 18 januari 2014, 
20.15 uur
Polo de Haas, piano
Scarlatti, Haydn, Beethoven, 
Chopin, Debussy en Satie

Op zaterdagmiddag 14 december 2013 speelt 
Polo de Haas samen met pianist Kees Wieringa Canto Ostinato, 
de meest geliefde compositie van Simeon ten Holt. In januari 
staan favoriete composities van Polo de Haas van Scarlatti, Haydn, 
Beethoven, Chopin, Debussy en Satie op het programma. 
Schrijfster en filosofe Stine Jensen baarde opzien met haar boek 
‘Waarom vrouwen van apen houden’. Zij houdt in maart een korte 
lezing over de fascinatie van de mens voor de aap. Beeldend 
kunstenaar Maartje Seyferth exposeert haar tekeningen en 
schilderijen van apen. Jos de Haas presenteert een Ensemble van 
Afrikaanse percussionisten en stemkunstenaar Jaap Blonk verklankt 
de Ursonate van Kurt Schwitters. Polo de Haas speelt muziek van 
Bach, Bruynèl, Goeyvaerts en Messiaen. Speciale gast is fluitiste 
Janine Abbas.

In deze 20ste POLO DE HAAS SERIE 
klassieke, eigentijdse en geïmprovi-
seerde muziek in combinatie met 
beeldende kunst en poëzie.

Zaterdag 29 maart 2014, 
20.15 uur
Polo de Haas, piano
Janine Abbas, fluit
Jaap Blonk, stem 
Jos de Haas Ensemble, 
Afrikaanse percussie
Stine Jensen, lezing
Maartje Seyferth, expositie

Zaterdag 14 december 2013, 
14.15 uur
Simeon ten Holt: CANTO OSTINATO
Polo de Haas en Kees Wieringa, piano

Abonnement       € 55,-
Canto Ostinato:  € 28,50 /Diverse kortingen  € 22,50 inclusief drankjes 

Solorecital:         € 22,50 / Diverse kortingen € 18,50 inclusief drankjes

Apen & Muziek: € 22,50 / Diverse kortingen  € 18,50 inclusief drankjes

Reserveren: www.concertgebouw.nl    www.polodehaas.com



   www.polodehaas.com



bestelbon
Voorletters/naam* ___________________________________________ m/v*

Adres* __________________________________________________________ 

Postcode* __________________ Plaats* _____________________________

Tel. vast* ________________________ Mobiel ________________________

E-mail ___________________________________________________________

Geboortedatum _________________________________________________

* verplicht in te vullen

Ik bestel _____ (aantal invullen) kaarten à € 28,50 / à € 22,50 met 
CJP / Stadspas / Studentenkaart / Pas65+ (svp omcirkelen)
voor het Polo de Haas Concert op zaterdag 14 december 2013
 
Ik bestel _____ (aantal invullen) kaarten à € 22,50 / à € 18,50 met 
CJP / Stadspas / Studentenkaart / Pas65+ (svp omcirkelen)
voor het Polo de Haas Concert op zondag 18 januari 2014

Ik bestel _____ (aantal invullen) kaarten à € 22,50 / à € 18,50 met 
CJP / Stadspas / Studentenkaart / Pas65+ (svp omcirkelen)
voor het Polo de Haas Concert op zaterdag 29 maart 2014

Genoemde bedragen zijn inclusief drankjes.
De administratiekosten bedragen € 3,00 bij bestelling online, 
€ 6,00 bij bestelling per telefoon en € 9,00 bij bestelling met 
bestelbon per post.

Ik bestel _____ (aantal invullen) abonnementen à € 55,- voor de
POLO DE HAAS SERIE 2013/2014.

Ik verleen een eenmalige machtiging aan Het Concertgebouw N.V.
om het totaalbedrag af te schrijven van mijn bank- of girorekening.

Bank- of gironummer: ____________________________________________

Handtekening _________________________________ Datum __________

Stuur deze bestelbon in een ongefrankeerde, gesloten envelop naar:
Het Concertgebouw N.V., Antwoordnummer 17902, 1000 WR
Amsterdam. De kaarten worden u tijdig toegezonden.
De Algemene Bezoekersvoorwaarden VSCD zijn van toepassing. Uw adresgegevens kunnen door het Concertgebouw N.V.
worden gebruikt voor statistische doeleinden, om u te informeren over eventuele programmawijzigingen
en om u op de hoogte te stellen van activiteiten en speciale aanbiedingen.

ZATERDAG 
14 december 2013, 
14.15 uur

ZATERDAG 
18 januari 2014, 
20.15 uur

ZATERDAG
29 maart 2014, 
20.15 uur

ABONNEMENT

CONCERTGEBOUW 
Kleine Zaal


