
DATA CONCERTEN/EVENEMENTEN SCAU SEIZOEN 2022-2023, 14.30 uur in DE SCHUTSE 

18 SEPTEMBER 2022 CAMIEL BOOMSMA (piano) MET KAMERMUZIEKENSEMBLE  
(openingsconcert) 

16 OKTOBER 2022  MUSICA EXTREMA (muziektheater) 

30 OKTOBER 2022  LENNY KUHR  (oude en nieuwe liedjes) 

20 NOVEMBER 2022  DOSTOJEVSKI KWARTET (strijkkwartet) 

11 DECEMBER 2022  FAMILIEPROGRAMMA ROND LIEDJES VAN HARRY BANNINK 
 
18 DECEMBER 2022  KAMERKOOR CANTABILE (kerstconcert) 

8 JANUARI 2023 AMSTERDAM WIND  QUINTET  (nieuwjaarsconcert) 

19 FEBRUARI 2023 HELENA BASILOVA (piano),  EVA VAN GRINSVEN (saxofoon) en 
FRANCINE VIS (mezzo –sopraan)   

19 MAART 2023  VINCENT BIJLO (cabaret)  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCAU presenteert…  een nieuw cultureel seizoen 

Met grote vreugde en gepaste trots presenteert de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) 
het nieuwe culturele seizoen 2022-2023 met negen evenementen/concerten. Hierboven vindt u de 
data en de verschillende uitvoerenden. Schrijf deze data alvast in uw agenda. In april/mei 2022 start 
de online verkoop van abonnementen en losse kaarten. Check regelmatig de website voor actueel 
nieuws en de laatste ontwikkelingen: www.scau.nl 

Vanwege zijn zeer succesvolle optreden in oktober 2021 met werken van Chopin, Hamm en Schubert 
hebben we pianist Camiel Boomsma gevraagd om op 18 september 2022 de seizoensopening te 
verzorgen. Dat wordt een spectaculair gebeuren met het vierde Pianoconcert van Beethoven in een 
bewerking voor kamermuziekensemble. Camiel Boomsma neemt zijn eigen ‘strijkers’ mee. Ook staat 
op het programma het tweede Pianokwintet Opus 81 van Dvorak. 

Door de coronacrisis kon in december 2020 het optreden van muziektheatergroep Musica Extrema 
niet doorgaan. Zij gaan de schade inhalen op 16 oktober 2022 met ‘Amor’ naar het boek ‘Over de 
liefde en andere duivels’ van Gabriël Garcia Márquez. Het is een uitbundige en meeslepende 
voorstelling over romantiek, drama en liefde. 

Op 30 oktober komt Lenny Kuhr – voor altijd troubadour – met het programma: ‘Het lied gaat door’. 
Zelf zegt ze daarover: ‘In dit concert sta ik stil bij de duizenden dingen die voorbijgaan en bij dat wat 
nooit voorbijgaat. De mens en de zanger vergaan, maar net als de geest van de mens eeuwig is, is het 
lied dat ook. Het lied is de ziel van de mens, zonder ziel is er geen leven en dus ook geen muziek’.  
 
In maart 2021 zou het Dostojevski Kwartet – bestaande uit vier vrouwen – in Uithoorn komen 
spelen. Helaas gooide ook toen het coronavirus roet in het eten. Ook zij krijgen een herkansing en 
wel op 20 november 2022. Het thema van hun programma is ‘Mystiek’. Mystiek is de zoektocht naar 
verbinding met iets allesomvattends, een ervaring waarin het ego als een druppel in de zee verdwijnt 
in een groter geheel. 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. Het kwartet  werd in 2014 opgericht en wordt 
alom geprezen om haar energieke en bevlogen samenspel. 
 
Cor Bakker, Fay Lovsky en Remco Vrijdag zouden in maart 2022 de zondagmiddag opluisteren met 
een familieprogramma rondom de liedjes van Harry Bannink. Helaas bleek Remco Vrijdag toen 
verhinderd. Ze nemen revanche op 11 december 2022 en brengen in een fantastisch theaterconcert 
de allerleukste en ontroerendste liedjes uit het enorme repertoire van Harry Bannink. Dus kom met 
de hele familie en zing uit volle borst mee met klassiekers als ‘De kat van Ome Willem’ en ‘M’n Opa’. 
 
Het uit Alphen aan den Rijn afkomstige kamerkoor Cantabile kon in december 2021 het kerstconcert 
niet uitvoeren vanwege de toen geldende lockdown in verband met het coronavirus. Vanaf 
september 2021 waren de zangers en zangeressen enthousiast aan het oefenen, dus dit was een 
grote teleurstelling. Ze komen daarom graag alsnog naar Uithoorn om onder de bezielende leiding 
van dirigent Simon Stelling op 18 december 2022 kerstliederen uit alle windstreken te zingen onder 
het motto ‘Licht in de duisternis’. 
 
Het wordt eentonig, maar ook het concert door het Amsterdam Wind Quintet moest in januari 2021 
‘afgeblazen’ worden vanwege de anti-corona-maatregelen. Twee jaar later, op 8 januari 2023, blazen 
zij nu toch 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 optreden 
wordt het, met o.a. een blaaskwintet van Reicha en ‘De Moldau’ van Smetana. 

In oktober 2019 zouden de drie muzikale vriendinnen Helena Basilova (piano), Eva van Grinsven 
(saxofoon) en Francine Vis (mezzo-sopraan) het programma ‘Frauen, Liebe und Leben’ uitvoeren. 
Helaas werd Francine, die werkt bij de Deense opera in Kopenhagen, geveld door ziekte, waardoor 
het feest niet doorging. Dankzij het improvisatietalent van Helena en Eva werd het toch een 
memorabel concert. Zij verdienen een tweede kans en die krijgen ze op 19 februari 2023 met 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. 

Voor de seizoensafsluiting op 19 maart 2023 verwelkomen we de veelzijdige cabaretier, schrijver en 
podcastmaker Vincent Bijlo met zijn nieuwste programma ‘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. 

ONLINE VERKOOP ABONNEMENTEN EN LOSSE KAARTEN: WWW.SCAU.NL 


