
zondag 9 maart 2014 
Maud Sauer (hobo, althobo), Monique Copper (piano)  

Barok - romantisch - lichte muziek met een vleugje Hongaars erbij. Met Maud nooit zonder 
improvisatie, met Monique nooit zonder het verhaal erbij! 
 
zondag 6 april 2014  

Joan Berkhemer (viool) en Klara Würtz (piano) 
Sonates van Debussy en Ravel  
 

zondag 27 april 2014 
Monique Copper (piano) en Rein Edzard (acteur)  
Satie met tekst en poëzie en daarnaast composities over water. 

  
 
 

Muziekreeks 2014 op de buitenplaats Ipenoord 
 
 
   

programma Muziekreeks 2014 
16.00 uur ontvangst met thee en taart 
16.30 uur start eerste deel programma 
17.00 uur pauze 
17.30 uur start tweede deel programma 
18.15 uur aanschuifmaaltijd 
kosten 
De kosten van de Muziekreeks zijn € 32,50 p.p. per concert 
(inclusief ontvangst, concert en maaltijd). Een passe-partout 
voor de hele reeks is  € 85,00 p.p. 
reserveren 
Tel: 0118-591223 of email: info@greenwhite.nl 

Green White Buitenplaats Ipenoord, Noordweg 43, 
4356 EB Oostkapelle, www.greenwhite.nl 

Monique Copper - studeerde piano in Genève, Rotterdam en Utrecht. Zij weet hedendaags klassieke muziek, vaak speciaal voor haar gecomponeerd, dichtbij te 
brengen en begrijpelijk voor het publiek te maken. Monique ontwikkelde ook “klein muziektheater”, waarin een samenspel is tussen composities met een verhaal of 

een gedicht en ondersteunende beelden. Een voorbeeld is haar programma “Water”, internationaal opgevoerd, maar ook in de Grote Kerk in Veere. Meer info: 
www.moniquecopper.nl Maud Sauer - studeerde hobo aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Improvisatie speelt een belangrijke rol. De spontaniteit, 
het uitproberen, het vinden van een eigen rol, zijn elementen die zowel binnen als buiten de muziek bepalend werden voor haar. En Maud componeert. Meer info: 
www.maudsauer.nl. Klara Würtz – is geboren in Boedapest en opgeleid aan het Ference Liszt Conservatorium (cum laude). Internationaal is zij gevierd als 
begenadigd pianist. Klara haar virtuositeit en muzikaliteit blijken telkens weer: zij speelt met de muziek, met haar instrument en weet zo het muzikale verhaal van 
de componist expressief te vertellen. Joan Berkhemer - violist, dirigent, componist, vriend des huizes. Joan behoeft amper een introductie. Hij heeft Zeeland 
zoveel laten horen, hij heeft zoveel interessante talenten naar Zeeland gehaald, als dirigent van het Zeeuws Orkest, maar ook als vriend met wie wij vele jaren 

deze serie hebben mogen vormgeven. Rein Edzard – is opgeleid aan de Amsterdamse Toneel school. Hij werkte als acteur bij de Nederlandse Comedie en de 
Nieuwe Komedie, maar gaf ook solovoorstellingen. Hij speelde in televisieseries als Op Hoop van Zegen en Medisch Centrum West. Rein richtte “Branoul” op, een 

theatertje voor “literair theater”. Hier bracht hij werken van Koolhaas, Couperus, Vroman en Steinbeck ten gehore. Rein combineert de zeggingskracht van taal en 
emotie graag met muziek.  


