Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk
Michael Hinderink begon zijn studie op jonge leeftijd; hij studeerde
clavecimbel en voltooide de HAVO aan het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag. Daarna studeerde hij bij Jacques Ogg en Siebe Henstra aan het
Gronings Conservatorium waar hij het diploma Docerend Musicus behaalde.
In '96 studeerde Michael Hinderink af als Uitvoerend Musicus bij Siebe
Henstra aan het conservatorium van Utrecht. Hij maakte radio-opnamen en
speelt in binnen- en buitenland. Momenteel is hij actief als continuo-speler
in Pétillant en diverse ad-hoc ensembles.

---------------------------------------------------------------------------------------De pauzeconcerten zijn mede mogelijk gemaakt door: Fonds 1818, het Anjerfonds,
het Casema Cultuurfonds en M.A.O.C Gravin van Bylandt Stichting.
Het eerstvolgende pauzeconcert in de Raad van State (Gotische Zaal)
Woensdag 10 mei 12.45 uur, (zie ook www.raadvanstate.nl)
Onze website met o.a. het eerstvolgende programma, informatie
over de nieuwe cd is te vinden op: www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

‘Bach’ CD met Jan Hage, orgel en het Residentie Kamerkoor o.l.v. Jos Vermunt:
6 Schübler-Choräle, Concerto in a moll, Sonate VI en Fantasia en Fuge in g-moll (15 euro)

pauzeconcert op woensdag 3 mei 2006 12.45 - 13.15
Uitvoerende: Michael Hinderink, clavecimbel
---------------------------------------------------------------------------------------Uit: Das wohltemperierte klavier J.S. Bach
8 praeludia en fuga's
Uit deel 1:
Nr. 1 C dur
Nr. 13 Fis dur
Nr. 14 fis moll
Nr. 19 A dur
Nr. 24 h moll
Uit deel 2:
Nr. 9 E dur
Nr. 14 fis moll
Nr. 19 A dur
---------------------------------------------------------------------------------------Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten,
stellen we uw bijdrage op prijs (richtbedrag 2,50 euro p.p.).
Hiervoor staat een bus bij de uitgang.
U kunt zich aanmelden als donateur.
Een inschrijvingsformulier ligt op de tafel bij de uitgang.
Meldt u zich nu aan dan krijgt u de nieuwe ‘Bach’ CD voor de halve prijs.
Het eerstvolgende pauzeconcert in de Kloosterkerk:
Woensdag 17 mei 2006: Tami Krausz, traverso; Peter Tabori, hobo;
Benny Aghassi, fagot; Cvetanka Sozovska, klavecimbel

