
Geachte liefhebber van klassieke muziek en 
kleinkunst, 
 
Ten tijde van het samenstellen van deze brochure 
(april 2022) gelden er voor de samenleving en dus ook 
voor de cultuursector gelukkig geen 
coronabeperkingen meer. Hopelijk blijft dit zo. De 
SCAU hoopt dat u weer massaal naar De Schutse komt 
om de schoonheid en de troost van de podiumkunsten 
te ervaren. U bent van harte welkom bij het prachtige 
seizoen 2022-2023!  
 
Camiel Boomsma opent het seizoen op spectaculaire 
wijze met een bewerking voor strijkers en piano van 
het vierde pianoconcert van Beethoven. Dan ontrolt 
zich een afwisselend en veelkleurig programma: 
muziektheater door Musica Extrema, troubadour 
Lenny Kuhr met oud en nieuw repertoire, 
strijkkwartetten door het Dostojevski Kwartet, een 
familieprogramma rondom de liedjes van Harry 
Bannink met o.a. Cor Bakker, het Kerstconcert door 
kamerkoor Cantabile, een nieuwjaarsconcert door het 
Amsterdam Wind Quintet, een liedprogramma 
rondom ‘De vrouw’ met o.a. mezzo-sopraan Francine 
Vis, en als afsluiting de nieuwe cabaret-voorstelling  
van Vincent Bijlo ‘Laat dat nou maar aan mij over’ 
      
Op de website www.scau.nl is actuele informatie te 
vinden. Daar kunt u ook online uw abonnementen en 
losse kaarten bestellen. Klik op ‘Tickets’ en ‘Kaarten 
bestellen’ en volg de instructies. Daarnaast kunt u nog 
steeds gebruik maken van de antwoordkaart bij deze 
brochure.  Wanneer een evenement onverhoopt niet 
doorgaat, kunt u te allen tijde uw geld terugkrijgen of 
u kiest ervoor om het bedrag te doneren aan de SCAU. 
 
De volgende abonnementen zijn mogelijk:  
 
A: Alle 9 evenementen:               € 95 (65+ > € 90); 
B: 7 evenementen naar keuze:  € 84 (65+ > € 80);  
C: 5 evenementen naar keuze:  € 68 (65+ > € 65). 
 
U kunt zich als abonnementhouder aanmelden via de 
website www.scau.nl ; ga naar ‘Tickets’ of ‘Kaarten 

bestellen’ en volg de instructies. Ook losse kaarten zijn 
hier het hele jaar door online te koop.  
 
Losse kaarten à € 15 (jongeren onder de 16 jaar à € 
7,50) op drie manieren verkrijgbaar:  
* bestellen via www.scau.nl;  
* een week voor de optredens bij Read Shop 
(Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein);  
* vanaf een half uur voor aanvang aan de zaal.  
 
 

18 SEPTEMBER 2022 
CAMIEL BOOMSMA MET 

KAMERMUZIEKENSEMBLE 
16 OKTOBER 2022 
MUSICA EXTREMA 
30 OKTOBER 2022 

LENNY KUHR 
20 NOVEMBER 2022 

DOSTOJEVSKI KWARTET (strijkkwartet) 
11 DECEMBER 2022 

FAMILIEPROGRAMMA ROND  
HARRY BANNINK 

18 DECEMBER 2022 
KAMERKOOR CANTABILE (kerstconcert) 

8 JANUARI 2023 
AMSTERDAM WIND  QUINTET  (blazers) 

19 FEBRUARI 2023 
BASILOVA (piano),  

VAN GRINSVEN (sax), VIS (zang) 
19 MAART 2023 
VINCENT BIJLO 
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Evenementen en concerten op de 
zondagmiddag in DE SCHUTSE, 14.30 uur 
(de zaaldeuren gaan om 14.00 uur open) 
De Mérodelaan 1, 1422 GB Uithoorn 
 

Secretariaat SCAU:  
Waverstraat 32-2hoog, 1079 VM Amsterdam. 

Telefoon: 06 4148 8898.  
E-mailadres: secretariaat.scau@gmail.com   

Website: www.scau.nl 



18 september 2022 
Openingsconcert 
pianist Camiel Boomsma en 
strijkersensemble met Beethoven en 
Dvorak 
Camiel Boomsma opent op 
spectaculaire wijze het nieuwe 

seizoen. Hij doet dat door het vierde Pianoconcert van 
Beethoven te spelen in een bewerking voor 
kamermuziekensemble. Hij neemt zijn eigen ‘strijkers’ 
mee. Verder staat op het programma het zonnige 
tweede Pianokwintet van Dvorak. 
 
16 oktober 2022 – 
‘Amor’ Musica Extrema 
Amor is  een programma naar 
het boek Over de liefde en 
andere duivels van Gabriel 
García Márquez. 
Het is een uitbundige en meeslepende muzikale 
voorstelling over romantiek, drama en liefde. Songs 
van beroemdheden zoals Jacques Brel, Paul 
McCartney, Billie Holiday en Edith Piaf  maar ook 
composities van Verdi, Puccini en Piazzolla worden in 
een nieuw jasje gestoken en  kleurig beschreven door 
Tanya Schaap, de violiste van Musica Extrema, en haar 
ensemble. 
 

30 oktober 2022 
Lenny Kuhr met ‘Het lied gaat 
door’  
 “In dit concert sta ik stil bij de 
duizenden dingen die 
voorbijgaan en bij dat wat nooit 

voorbijgaat. Het lied is hierbij de metafoor. De mens en 
de zanger vergaan maar zoals de geest van de mens 
eeuwig is, is het lied dat ook. Het is namelijk de ziel van 
de mens en zonder ziel is er geen leven dus ook geen 
muziek.” Met Reinier Voet op gitaar, Mischa Kool op 
basgitaar en Michiel Ockeloen op accordeon. 

20 november 2022 
‘Mystiek’ –  
Dostojevski Kwartet met 
werken van Linker, 
Beethoven en Debussy  
Het Dostojevski Kwartet – 
bestaande uit vier vrouwen - werd in 2014 opgericht 
en wordt alom geprezen om haar energieke en 
bevlogen samenspel. Mystiek is de zoektocht naar 
verbinding met iets allesomvattends, een ervaring 
waarin het ego als een druppel in de zee verdwijnt. 
Sommige mensen vinden dat gevoel in de natuur, 
anderen tijdens gebed of meditatie, of bij het luisteren 
naar muziek. Het Dostojevski Quartet volgt Linker, 
Beethoven en Debussy in hun zoektocht naar het 
transcendente. 
 
11 DECEMBER 2022 
Familieprogramma rond 
Harry Bannink 
Cor Bakker, Fay Lovsky en 
Remco Vrijdag met een 
familieprogramma met 
liedjes van Harry Bannink.  
Harry Bannink. Wie is er niet mee opgegroeid? De 
componist van al die fantastische liedjes uit 
(kinder)programma’s als Sesamstraat, Ja Zuster Nee 
Zuster, De Film van Ome Willem en Het Klokhuis. Cor 
Bakker, Fay Lovsky en Remko Vrijdag spelen en zingen 
ze in een fantastisch theaterconcert. Dus kom met de 
hele familie en zing uit volle borst mee. 
  
18 december 2022 
‘Licht in de duisternis’ –  
kerstconcert door 
kamerkoor Cantabile 
Het uit Alphen aan den 
Rijn afkomstige kamerkoor 
Cantabile trad al een paar 
keer eerder op bij de SCAU, toen nog in de 
Thamerkerk. Het komt graag naar De Schutse om 
onder de bezielende leiding van dirigent Simon Stelling 
kerstliederen uit alle windstreken te zingen onder het 
motto ‘Licht in de duisternis’.  

Aan het slot van het concert kan er meegezongen 
worden. 

8 januari 2023 
‘Bohemen:  een muzikale reis 
langs de Donau’ –  
Amsterdam Wind Quintet 
In het nieuwjaarsconcert 
blaast het Amsterdam Wind 
Quintet de spinnenwebben van het oude jaar weg en 
luiden zij het nieuwe jaar in met het programma 
‘Bohemen – een muzikale reis langs de Donau’. Een 
lichtvoetig en veelzijdig concert wordt het, met o.a. 
een blaaskwintet van Reicha en ‘De Moldau’ van 
Smetana. 
 

19 februari 2023 
‘Frauen, Liebe und Leben’ –  
Helena Basilova (piano), Eva van 
Grinsven (saxofoon), Francine Vis 
(mezzo-sopraan) 
Drie muzikale vriendinnen 
brengen een gevarieerd 

programma waarin De Vrouw de hoofdrol speelt: 
moeder, echtgenote, muze, minnares en femme fatale. 
Liederen van o.a. Schumann en Brahms met als 
uitsmijter fragmenten uit de opera ‘Carmen’ van Bizet. 
De ongewone combinatie van zangstem, saxofoon en 
piano zal het publiek de oren doen spitsen. 
 

19 MAART 2023 
Slotvoorstelling 
Vincent Bijlo, Laat dat nou maar 
aan mij over.   
We hebben geen lachgas nodig 
om te lachen en geen rouge om 
er blozend uit te zien.  Kijk in de 

spiegel met je ogen dicht en je ziet je echte zelf, echte 
verlichting is binnenverlichting. Laat dat nou maar aan 
Bijlo over. Laat hem wat lucht in het leven blazen. 
Verlaat opgeladen en wat lichter het theater. 
 
 
 


