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SkrjabinGenootschap
PERSBERICHT European Skryabin Society's first 2016 recital

PERSBERICHT: European Skryabin Society’s winter recital 2016, January on Sunday the
10th, 16:00 h;
Beste Skrjabin liefhebbers,
Ter nagedachtenis van Skrjabins 144ste geboortedag op 06/01/2016 zal de
pianiste/componiste Froukje Verhagen voor ons genootschap optreden. Zij speelt, evenals
als Skrjabin indertijd, eigen composities en ook Skrjabin‐repertoire. Hier volgt haar
programma:
5 préludes opus 74
Sonate nr 3 opus 23
'Vers la Flamme' opus 72
Etude opus 8 nr 11
Etude opus 8 nr 12
Pauze
Evocatie nr 1 (viool/piano) ‐‐‐eigen compositie‐‐‐
Evocatie nr 2 (viool/piano)‐‐‐ eigen compositie‐‐‐
Poème Satanique opus 36
Wij hopen dat u in groten getale naar Froukje Verhagen met haar boeiende programma
zult komen luisteren!
Bovendien kunt u zich daarbij op de hoogte stellen van onze nieuwe locatie, alwaar eind
januari onze prachtige ‐ door Bolpiano’s, de Nederlandse vertegenwoordiger van Bechstein
‐ verhuisde en qua meubel als nieuw gerestaureerde ‐ Skrjabin‐Bechstein (225 uit 1897) zal
komen te staan.
Froukje Verhagen zal op 10 januari, omdat de restauratie dan nog niet volbracht kan zijn,
een uitstekend leeninstrument van Bolpiano’s tot klinken brengen.
Onze nieuwe locatie bevindt zich aan de grens van Leiden, in Oegstgeest en draagt de naam
Cultuurhuis De Paulus. Het is een voormalig Kerkje alwaar Lucien Knoedler (Musaix) in de
intieme ambiance van dit Rijksmonument Zondag‐matinees initieert.
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Entrée/Kaartverkoop/reservering:
€ 25 voor volwassenen
€ 10 voor studenten
Vrij entree tot 18 jaar, zij het vergezeld van een volwassene met een kaartje. Dit zou twee of meer personen voor de
prijs van één kaartje kunnen betekenen.
Koffie, thee, spawater of een glas wijn, sap in de pauze, is in de entréeprijs inbegrepen.
Aan de kassa graag contant betalen!
Kaarten zijn te bestellen/reserveren door een e-mail te sturen naar tickets@musaix.org.
Of Raadpleeg anders de website van Musaix: http://musaix.org/?page_id=31
Via deze webpagina kunt u ook via PayPal betalen (de zogeheten “IDeal-functie” is nog niet in werking).
U kunt, indien u niet over een PayPal account beschikt, het bedrag in uw geval uiterlijk drie dagen vóór het
betreffende concert overschrijven naar bankrekeningnummer NL29 INGB 0006 4536 84 t.n.v. Musaix LLC. Vermeld
hierbij s.v.p. de datum van het concert en zo nodig het aantal personen dat u vergezeld.

Het adres van Cultuurhuis de Paulus ‐ de voormalige Pauluskerk ‐ luidt:
Warmonderweg 23a, 2341KV. Dit ligt net over de grens met Leiden. Deze grens tussen
Leiden en Oegstgeest is daar de Warmonderweg.
Met het openbaar vervoer te bereiken vanaf Leiden Centraal:
Bus 20 en 21, beide naar Katwijk vanaf Leiden Centraal. Uitstappen bij de vierde halte: Hendrik
Kraemerpark. Vandaar is het een 100 meter lopen naar De Paulus: eerst 50 meter teruglopen in de richting
van Leiden en dan links af de Warmonderweg op. Nog eens 50 meter verder is de ingang van Cultuurhuis
de Paulus.
Bus 50 naar Haarlem, bij de vierde halte, Warmonderweg, uitstappen en een
100 meter teruglopen. Aan de overkant van deze weg ligt Cultuurhuis de Paulus.
Wie er de voorkeur aan geeft een OV-fiets te gebruiken:
Deze is te verkrijgen aan de LUMC-zijde van Leiden Centraal. Van daar is Cultuurhuis de Paulus via de
Rijnsburgerweg te bereiken. Komt neer op een 10 minuten fietsen rechtdoor tot de grens met Oegstgeest
(zie het bord langs de weg) en daar rechtsaf de Warmonderweg op. Cultuurhuis de Paulus zie je dan
dadelijk aan je linkerhand.
Met de auto via de A44 afslag 7: Oegstgeest/Katwijk:
Uit de richting van Den Haag: Rechtsaf de Rijnzichtweg afrijden, (500m). Bij de rotonde de tweede afslag
daarvan de Geversstraat op. Een 500m bij het stoplicht linksaf in de richting van Warmond. Om deze hoek
ligt dan meteen Cultuurhuis de Paulus.
Uit de richting van Amsterdam:
Linksaf de Rijnzichtweg afrijden (500m). Bij de rotonde de tweede afslag daarvan de Geversstraat in. Op
een 500m bij het stoplicht linksaf in de richting van Warmond. Om deze hoek ligt dan meteen Cultuurhuis
de Paulus.
Met de auto vanaf de A4:
Afslag Leiderdorp-Noord, en vervolgens in de richting van Leiden rijden. Deze weg blijven volgen over de
Willem de Zwijgerlaan tot in Oegstgeest. Bij de T-kruising linksaf de Warmonderweg op in de richting van
Leiden/Katwijk. Aan het einde van deze weg - ca een kilometer - ligt rechts Cultuurhuis de Paulus.
Er is naast Cultuurhuis de Paulus een parkeerplaats die plaats biedt aan een 20-tal auto's. Indien
vol, dan kunt u langs de Warmonderweg of in de tegenover gelegen (Leidse) Raadsherenbuurt een
parkeerplaats vinden.

Welkom in het nieuwe jaar 2016, bij ons Skrjabin‐recital in Cultuurhuis De Paulus te
Oegstgeest. Maak s.v.p. gebruik van de zijingang bij het parkeerterrein, de zaal is open om
15u30)!
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