In het Huis Ampijoloe organiseren Hester en Robert Scheltens
kleinschalige activiteiten die wij graag onder de aandacht van onze
buurtbewoners brengen. De eerstvolgende zijn:
Theatraal waanzinsconcert op 26 januari
Op zaterdag 26 januari kunt u Pazza per Amore meemaken: een theatraal waanzinsconcert
met geuren en smaken. Om Patiënt Jansen te verlossen van haar liefdeskwellingen,
doorloopt zij onder leiding van Dr. Kloppenburg en Dr. Prast een gedegen muziektherapie.
Voorbij komen de prachtigste aria’s en liederen van o.a. Mozart, Paisiello, Poulenc en Britten.
Tijd: 16:00 - 17:15. Inloop vanaf 15:30.
Toegang: € 15 in de voorverkoop, € 17,50 aan de kassa.
Mail voor voorverkoop naar serenaprojecten@gmail.com en stort het benodigde bedrag op
rek.nr. NL69 INGB 0003 0241 11 t.n.v. A.S. Jansen.
Zie voor meer informatie over de voorstelling de website: https://www.ampijoloe.com/pazzaper-amore

Liedrecital Margot Kalse op 27 januari
Op zondagmiddag 27 januari geeft Margot Kalse, alt-mezzo, een liedrecital. Zij zal Franse en
Duitse en Russische liederen zingen van Fauré, Duparc, Diepenbrock, Schubert, Strauss,
Mahler en Tsjaikowsky. De afdeling Winter voor eind januari (als de dagen lengen gaan de
vorsten strengen) met ijs en sneeuw zal zij invullen met liederen van Schubert, Grieg en
Moussorgsky. Margot zal de liederen tijdens het concert toelichten. Vivienne ChuLiao zal
haar aan de piano begeleiden.
Zie voor nadere informatie over Margot’s concert de website:
https://www.ampijoloe.com/concert-margot-kalse.
Kaartjes á € 15 kunt u reserveren door een e-mail naar concert@ampijoloe.com onder
vermelding van het aantal kaartjes en "Concert Margot Kalse".

Pianorecital Laura Balicov op 17 februari
Op zondamiddag 17 februari geeft Laura Balicov een piano-rtecital. Zij is klassiek pianiste,
studeerde in de Republiek Moldavië en zet haar studie nu voort bij het Koninklijk Haags
Conservatorium. Laura in Nederland verschillende concerten gegeven, opgetreden met
Moldavische en Roemeense orkesten en naam gemaakt als een getalenteerd pianiste.
Zie voor nadere informatie over Laura’s concert de website:
https://www.ampijoloe.com/laura-balicov.
Kaartjes á € 15 kunt u reserveren door een e-mail naar concert@ampijoloe.com onder
vermelding van het aantal kaartjes en "Concert Laura Balicov".

Gastentafel op 1 februari
Onze eerstvolgende Gastentafel is op vrijdag 1 februari: 17:45 - 20:30 en er zijn nog plaatsen
vrij! Voor € 7,50 per persoon kunt u gezellig aanschuiven. Ook degenen die bij eerdere
Gastentafels waren zijn van harte welkom: wij stellen met genoegen vast dat er zich een
groepje vaste gasten begint te vormen. Ook kunt u zich al opgeven voor Gastentafels die
volgend jaar plaatsvinden. Zie voor meer informatie en alle data onze website:
https://www.ampijoloe.com/Gastentafel.
Heeft u belangstelling? Meldt u zich dan aan via gastentafel@ampijoloe.com onder
vermelding van “Gastentafel + datum”. Vanzelfsprekend zijn wij telefonisch bereikbaar om
uw vragen te beantwoorden op 06-23521164.
Voor alle activiteiten is de locatie: het Huis Ampijoloe, Rhijngeesterstraatweg 191 te
Oegstgeest.
Wij hopen u bij onze activiteiten te kunnen begroeten.
Hester en Robert Scheltens

