
salonensembie * 

* 
ERNO OLAH viool 
JOUKE VAN DER LEEST altviool 
MONIQUE BARTELS violoncello 
WIM VAN DER BEEK contrabas 
PAUL PRENEN piano 
met een programma dat mede 
door u wordt gemaakt. 

*. 

in het 
OUDE KERKJE van KORTENHOEF, 
aan de Kortenhoefsedijk 

Kleiner Wiener Marsch 
Poëme - Salut d'Amour 
Liebesleid - El Choclo 
Tango de jalousie 
werk van 
Fritz Kreisler, Fibich, 
Edward Elgar, Gade, 
Villoldo 

entree f 15,—
donateurs 10,—
aanvang 15.00 u 
zaal open 14.30 u 

Inlichtingen en reservering telefonisch: 035 -61457-61626. 



NIEUWJAARSCONCERT 

door het SALONORKEST TROCADERO 

bij Kunst aan de Dijk  

in het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168. 

Zondagmiddag om 3 uur een bijzondere muzikale instuif 

door het SALONORKEST TROCADERO. Een gezelschap van beroepsmusici, dat zich 

ten doel heeft gesteld muziek uit de jaren twintig te doen herleven, de 
"roaring twenties". 

De naam "Trocadero" komt uit Parijs, waar in 1827 de beroemde tuinen van 

die naam werden aangelegd met de vermaarde tentoonstelling van destijds! 

De musici van dit ensemble weten niet zelden hun muzikaliteit te doorspek-

ken met een humoristisch element, waaraan deze joyeuze muziek uit Groot-
moeders tijd vaak zo rijk is. Zij treden regelmatig, zowel in binnen- en 
buitenland, op. 

ERNO OLAH (viool) ontving zijn muzikale opleiding op het Bela Bártok Con-
servatorium in Boedapest en voltooide zijn studie:aan het Koninklijk Con-
Conservatorium te Den Haag. In 1970 werd hij violist bij het Metropole 

Orkest, waarvan hij kort daarop concertmeester werd. 

JOUKE VAN DER LEEST (altviool) studeerde na zijn gymnasiumopleidng bij de 

vioolpedagoog Bernard Weyts en voltooide zijn studie bij Erwin Sandor. 

Thans is hij werkzaam als solo-altist bij het Radio Kamer Orkest. 

MONIQUE BARTELS (violoncello) studeerde aan het Brabants Conservatorium 
bij Jean Louis Hardy en behaalde haar solo-diploma bij Jean Decroos aan 

het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. 

WIM VAN DER BEEK (contrabas) voltooide zijn studie bij Ad van der Klaauw 

en werd benoemd tot bassist van het Radio Omroeporkest. Thans is hij werk-

zaam bij het Radio Philharmonisch Orkest. 

TROCADERO zal beroemde toppers brengen zoals Kleiner Wiener Marsch en Liebes-
leid van de beroemde violist-componis Fritz Kreisler, "Poëme" van Fibich, 

"Salut d'amour" van Edward Elgar, "Tango de jalousie" van Gado en de over-

bekende Tango "El Choclo" van Villoldo. 


