
Entree € 25,- (tot 21 jaar € 20,-)  
Adressen kaartverkoop: Boekhandel Plukker, Muziekhuis Jan Piet Beers, Dameskleding In Dubio, 

bij diverse koor- en orkestleden en via secretariaat@oratoriumcastricum.nl 

  Meer informatie www.begeleidingsorkestnoordholland.nl

NAJAARS-
CONCERT
Begeleidingsorkest voor Noord-Holland

m.m.v. oratoriumkoren Schagen en Castricum
Lien Haegeman  mezzosopraan

Pieter-Jan Olthof          dirigent

Zondag 30 oktober 2022  14.00 uur
Groeneweghal - Wilgenlaan 1 - 1741 ZP Schagen

W.A. Mozart Symfonie nr. 40 
in g KV 550

O. Respighi    Il Tramonto 
voor mezzosopraan en strijkorkest

E. Elgar  From the Bavarian Highlands
op.27 voor koor en orkest



Beste muziekliefhebber, 

Voor dit najaarsconcert heeft het Begeleidingsorkest voor Noord-Holland een zeer 

aantrekkelijk en gevarieerd programma samengesteld. Het concert opent met 

de heerlijke Symfonie nr. 40 in g op. 550 van Mozart, gevolgd door Il Tramonto 

(de Zonsondergang), een compositie voor mezzosopraan en strijkorkest van de 

Italiaanse componist Ottorino Respighi.

Uiteraard werkt het Begeleidingsorkest voor Noord-Holland ook dit concert weer 

samen met de oratoriumkoren van Schagen en Castricum. Onder de bezielende 

leiding van dirigent Pieter-Jan Olthof voeren koren en orkest na de pauze From the 
Bavarian Highlands uit. Dit werk bestaat uit een set van 6 koorliederen die Elgar 

schreef onder de verzamelnaam ‘Scènes uit de Beierse Hooglanden’, als herinnering 

aan een vakantie in De Beierse Alpen in de herfst van 1894.

Bent u er ook bij?
Voor dit concert op zondagmiddag 30 oktober 2022 om 14.00 uur wordt de 

Groeneweghal in Schagen omgetoverd tot een aangenaam klinkende concertzaal 

waar dirigent, orkest en koren er weer alles aan gaan doen u een een heerlijke 

muziekmiddag te bezorgen!

Informatie of kaarten bestellen?
De toegangsprijs is € 25,- (tot 21 jaar € 20,-). Meer informatie over het bestellen 

van kaarten kunt u vinden op onze website www.begeleidingsorkestnoordholland.nl. 

U kunt ze uiteraard ook bestellen bij koor- en orkestleden, met een e-mail aan 

secretariaat@oratoriumcastricum.nl, in Schagen bij Boekhandel Plukker, Muziekhuis 

Jan Piet Beers of Dameskleding In Dubio.
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