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WELKOM

Gastvrij ontvangen worden 
in een veilige omgeving 

www.philharmoniezuidnederland.nl/philgood

Een concertbezoek 
aan philharmonie 
zuidnederland is: 

We hopen u in het seizoen 2021 – 2022  
weer van harte te mogen ontvangen.

Samen genieten van live
symfonische muziek 

Met een #philgood 
gevoel terug naar huis 

De philharmonie zuidnederland kijkt uit naar het nieuwe seizoen, 
waarin we samen met u de kracht van klassieke muziek beleven, 
elkaar live ontmoeten en een #philgood gevoel met elkaar delen. 

-30%

-20%

Zoveel moois om uit te kiezen! Daar helpen wij u 
graag een handje bij. Speciaal voor u hebben we 
serie-abonnementen op maat samengesteld. En het 
leuke is, hoe meer concerten een serie-abonnement 
bevat, hoe meer korting u krijgt.

Een abonnement biedt u
–  de beste zaalplaatsen
–  de zekerheid van een vastgelegd concertseizoen
–  het grootste voordeel

Graag bieden we u bij de start van de voorverkoop de gelegenheid  
om een aantrekkelijk serie-abonnement te nemen. Daarom kunt u  
in seizoen 2021-2022 kiezen uit de volgende mogelijkheden:

1. Serie-abonnementen

Standaard serie-abonnement
We hebben zoals u van ons gewend bent weer een prachtige serie  
voor u samengesteld van 4 concerten, met een aantrekkelijke  
seriekorting van 20%.

Serie-abonnement XL
Deze serie biedt 6 in plaats van 4 concerten in een serie met nog meer 
korting. Zo krijgt u 6 concerten extra en krijgt u u op deze serie een nog 
aantrekkelijker totaalkorting van maar liefst 30%.

2. Keuze-abonnement

Keuze-abonnement
U kunt ook zelf een serie samenstellen, van minimaal 5 concerten met 
20% korting. Vanzelfsprekend kunt u in het keuze- abonnement een 
keuze maken uit alle concerten.

Een abonnement 
biedt vele voordelen

philharmonie zuidnederland
Postbus 230, 5600 AE  Eindhoven

Vestiging Eindhoven 
Jan van Lieshoutstraat 5, 5611 EE  Eindhoven

Vestiging Maastricht
Statenstraat 5, 6211 TB  Maastricht

www.philharmoniezuidnederland.nl
info@philharmoniezuidnederland.nl

Volg ons op

Programmering philharmonie zuidnederland
Het seizoensprogramma 2021– 2022 is samengesteld door 
artistiek programmeur Jos Roeden in samenspraak met 
chef-dirigent Duncan Ward onder verantwoordelijkheid 
van intendant Stefan Rosu.

Teksten
Machiel Swillens 

Redactie
Afdeling Marketing & Communicatie  
philharmonie zuidnederland

Ontwerp en opmaak
Studio Nieuwhof, Eindhoven

Concept 
Luidspreker, Venlo

Druk
Drukkerij Pietermans

Omslagfoto
Hugo Thomassen (Duncan Ward)
Marco Borggreve (Liza Ferschtman)
Sanath Kumar (Bombay Jayashri)

Fotografie binnenwerk
Merlijn Doomernik (Simone Lamsma pag. 5)
Vladimir Shirikov (Alena Baeva pag. 4)

philharmonie zuidnederland heeft ernaar gestreefd de 
rechten van al het gebruikte beeldmateriaal te regelen 
volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen 
desondanks rechten te kunnen doen gelden, kunnen 
contact opnemen met de philharmonie zuidnederland. 

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Andere brochure met serie-abonnementen
Wilt u ook een brochure met de serie-abonnementen  
van een andere speelstad ontvangen? Stuurt u dan een 
e-mail naar marketing@philharmoniezuidnederland.nl  
en vermeld van welke stad u de brochure met serie-
abonnementen wilt ontvangen. 

Colofon

De philharmonie zuidnederland vindt het belangrijk u een 
fijn, bijzonder en veilig concertbezoek te bieden. Daarin 
volgen we altijd de dan geldende maatregelen met betrekking 
tot corona. We weten vanzelfsprekend nog niet hoe dit er 
gedurende seizoen 21/22 uit gaat zien. Van beperkte capaciteit 
tot 1,5 meter zaal tot uitverkochte zaal – wij zijn er klaar 
voor. Zodat u gerust en als vanouds kunt genieten van de 
allermooiste muziek.

Kijk voor de actuele maatregelen op onze website.



serie 
favoriet 
klassiek
XL

Liza Ferschtman brengt Mozart:  
25 jaar Concertzaal Tilburg 
VR 1 OKT — 20.30 U

 KLASSIEKEN

Dirigent Mario Brunello Viool Liza Ferschtman
Beethoven Gratulations-Menuett (alleen in Tilburg)  
Weinberg Sinfonietta nr 2 voor pauken en strijkorkest
Mozart Vioolconcert nr 4 Haydn Symfonie nr 94  
‘Met de paukenslag’

Duncan Ward dirigeert  
Brahms’ mooiste
DO 14 OKT — 20.30 U

 MEESTERWERKEN

Dirigent Duncan Ward Viool Alena Baeva 
Mahler (arr. Britten) What the Wild Flowers tell me 
Schumann Vioolconcert Brahms Symfonie nr 3

Kerstconcert
DI 21 DEC — 20.30 U

 MEESTERWERKEN

Chef-dirigent Duncan Ward Viool Simone Lamsma 
Bartók Dans Suite Tsjaikovski Vioolconcert Elgar Enigma Variaties

Vier samen met ons 25 jaar Concertzaal Tilburg — Concertzaal Tilburg is  
jarig en daarom trakteren wij op de mooiste klassieke muziek! Al die symfonische 
klassiekers live meemaken? De mooiste symfonieën en de beste solisten beleven in 
de concertzaal? U heeft gekozen voor de serie Favoriet Klassiek, maar u wilt graag 
iets meer. Trakteer uzelf op de upgrade naar Favoriet Klassiek XL. Met een mooie, 
extra korting krijgt u alles van Favoriet Klassiek, mét twee concerten extra die u niet 
wilt missen: ons jubileumconcert voor Concertzaal Tilburg met Liza Ferschtman én 
een filmisch Nieuwjaarsconcert.

SERIEPRIJS 6 CON CERTEN 

zonder korting  € 143,50  € 170,00  € 205,00 
met korting  € 100,45  € 119,00  € 143,50
Prijzen zijn inclusief pauzedrankje per ticket

-30%

Nieuwjaarsconcert
DO 13 JAN — 20.30 U

Dirigent Hans Leenders Trombone Lode Smeets
Verdi Un giorno di Regno Rota Tromboneconcert
Verdi Uit Aïda: Triomfmars en Ballet Morricone The 
Untouchables Morricone The Mission Rota Uit La Dolce Vita: 
Suite Morricone Uit Cinema Paradiso: Theme & Love Theme  
Rota Uit Otto e Mezzo: Suite

Beethovens Egmont
DO 10 MRT — 20.30 U 

 KLASSIEKEN

Dirigent Gábor Káli Piano Ronald Brautigam  
Mezzosopraan Cora Burggraaf Regie Michel Sluysmans  
In coproductie met Toneelgroep Maastricht
Ligeti Concert Romanesc Wilms Pianoconcert nr. 2 Beethoven 
Toneelmuziek bij Goethes Egmont

Schuberts Onvoltooide
VR 8 APR — 20.30 U

 KLASSIEKEN

Dirigent en cello Mario Brunello Piano Stefano Bollani
Drums Bernardo Guerra Contrabas Gabriele Evangelista
Rossini Uit Wilhelm Tell: Ouverture Bollani Concerto Verde 
nederlandse première Schubert Symfonie nr 8 ‘Onvoltooide’

ALENA BAEVA

“ De nieuwe Janine Jansen.
Eindhovens Dagblad over Rising Star Alena Baeva
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De all-time favorites van de klassieke muziek — Wat is er mooier dan prachtige 
klassiekers live meemaken in de concertzaal? Dat het welkomstapplaus stilvalt, de 
dirigent zijn stokje heft, het volle orkest inzet, en er een zucht van herkenning door 
de zaal gaat… Daarvoor komt u naar Favoriet Klassiek. De mooiste symfonieën, 
inspirerende dirigenten en internationale topsolisten. Brahms’ Derde Symfonie of 
Elgars Enigma Variaties met chef-dirigent Duncan Ward? Beethovens theatrale 
Egmont of stervioliste Simone Lamsma? Favoriet Klassiek heeft het allemaal.  
Een serie om van te smullen.

SERIEPRIJS 4 CON CERTEN 

zonder korting  € 98,00  € 116,00  € 140,00 
met korting  € 78,40     € 92,80  € 112,00
Prijzen zijn inclusief pauzedrankje per ticket

serie favoriet klassiek

Beethovens Egmont
DO 10 MRT — 20.30 U 

 KLASSIEKEN

Dirigent Gábor Káli Piano Ronald Brautigam  
Mezzosopraan Cora Burggraaf Regie Michel Sluysmans  
In coproductie met Toneelgroep Maastricht
Ligeti Concert Romanesc Wilms Pianoconcert nr. 2  
Beethoven Toneelmuziek bij Goethes Egmont

Schuberts Onvoltooide
VR 8 APR — 20.30 U

 KLASSIEKEN

Dirigent en cello Mario Brunello Piano Stefano Bollani
Drums Bernardo Guerra Contrabas Gabriele Evangelista
Rossini Uit Wilhelm Tell: Ouverture Bollani Concerto Verde 
nederlandse première Schubert Symfonie nr 8 ‘Onvoltooide’

Duncan Ward dirigeert  
Brahms’ mooiste
DO 14 OKT — 20.30 U

 MEESTERWERKEN

Dirigent Duncan Ward Viool Alena Baeva 
Mahler (arr. Britten) What the Wild Flowers tell me 
Schumann Vioolconcert Brahms Symfonie nr 3

Kerstconcert
DI 21 DEC — 20.30 U

 MEESTERWERKEN

Chef-dirigent Duncan Ward Viool Simone Lamsma 
Bartók Dans Suite Tsjaikovski Vioolconcert Elgar Enigma Variaties

-20%

SIMONE LAMSMA
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Abonnementen

Serie-abonnementen
We hebben weer een prachtige serie Favoriet 
Klassiek voor u samengesteld met in totaal
vier concerten. U kunt deze serie in seizoen 
2021-2022 bestellen met 20% korting. 
Daarnaast is er een serie Favoriet Klassiek 
XL met zes concerten. Hierbij profiteert u 
van 30% korting. 

Bestellen

U kunt met het bestelformulier van  
philharmonie zuidnederland direct uw 
serie-abonnement bestellen. Bestellingen 
worden door Theaters Tilburg in volgorde 
van binnenkomst verwerkt. Vanaf zaterdag 
19 juni kunt u ook via de website van Theaters 
Tilburg een serie-abonnement bestellen. 

Voorrangsbehandeling
Abonnementhouders van het seizoen 
2019–2020 en Vrienden van philharmonie 
zuidnederland krijgen voorrang bij de 
verwerking van bestel formulieren (voor-
inschrijving). Voorrang kan alleen gegaran-
deerd worden als u uw bestelformulier voor 
maandag 21 juni 2021, 12.00 uur instuurt 
naar Ticketservice van Theaters Tilburg. 
Bestelt u na 21 juni via de website, telefonisch 
of aan de balie van Theaters Tilburg een 
serie, dan krijgt u eveneens korting.

Ruilservice
Reeds gekochte tickets kunnen tot drie dagen 
voor de eerste voorstellingsdatum worden 
omgeruild tegen een tegoedbon. Op het 
aankoopbedrag wordt per voorstelling € 2,50 
administratiekosten in rekening gebracht.

Servicetoeslag Concertzaal Tilburg
Per ticket betaalt u € 3,00 servicetoeslag 
voor koffie/thee/bronwater, bewaakte 
garderobe en administratiekosten. Alle 
prijzen in deze seizoensbrochure zijn al 
inclusief deze € 3,00 servicetoeslag. Voor  
het toesturen van papieren tickets betaalt  
u een bijdrage van € 5,00 verzendkosten 
per bestelling. E-tickets worden kosteloos  
beschikbaar gesteld.

Betaling

U ontvangt een factuur van Theaters Tilburg. 
Na betaling worden uw tickets verstrekt. 
Ook kortingsbonnen van de Vrienden (alleen 
Stichters en Beschermers), geldige Theater 
& Concertbonnen en waardepapieren van 
Theaters Tilburg kunnen als betaalmiddel 
worden gebruikt. U kunt deze aan het bestel-
formulier hechten. Uiteraard zijn ook uw 
digitale tegoeden te gebruiken als betaal-
middel. Gelieve dit op het bestelformulier te 
vermelden als u deze nog open heeft staan.

Losse kaarten
Vanaf 26 juni kunt u ook losse kaarten 
bestellen tegen de normale prijs. Dit  
kan het beste via de website van Theaters 
Tilburg of philharmonie zuid nederland. 
Bestellingen worden na die van de 
abonnement houders verwerkt.

Ticketservice
Openingstijden Ticketservice vindt u op  
www.theaterstilburg.nl.

Adresgegevens
Theaters Tilburg
t.a.v. Ticketservice
Louis Bouwmeesterplein 1
5038 TN  Tilburg

Balie: entree Hoofdhal Schouwburgring
013 543 22 20

ticketservice@theaterstilburg.nl 
www.theaterstilburg.nl 

Bestelinformatie

“ Ze laat horen waarom ze  
een van ’s-lands allerbeste  
violisten is.
NRC Handelsblad
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Verzending

Als de rang van mijn keuze uitverkocht is, wil ik:     O wel / O niet     naar een     O hogere / O lagere rang.

O Ja, ik ben Vriend van het orkest en maak gebruik van de voorrangsbehandeling. Mijn relatienummer is:
O  Ja, ik wil graag per e-mail op de hoogte gehouden worden van activiteiten en concerten.

Totaalberekening

TOTAAL A   STANDAARD SERIE-ABONNEMENT €

TOTAAL B   SERIE-ABONNEMENT XL €

Verzending tickets per post à € 5,00 per bestelling (indien van toepassing) €

EINDTOTAAL  €

Het ingevulde formulier kunt u in een gesloten envelop opsturen naar:
Theaters Tilburg, t.a.v. Ticketservice, Louis Bouwmeesterplein 1, 5038 TN Tilburg

Telefoon

Mobiel

E-mail

Geb. datum

Betaling

U ontvangt een factuur van Theaters Tilburg. Na betaling worden uw tickets verstrekt. Ook kortingsbonnen van de Vrienden  
(alleen Stichters en Beschermers), geldige Theater & Concertbonnen en waardepapieren van Theaters Tilburg kunnen als 
betaalmiddel worden gebruikt. U kunt deze aan het bestelformulier hechten.

O Ik ontvang e-tickets (geen extra meerkosten)
O Ik ontvang mijn tickets per post à € 5,00 meerkosten per bestelling

Bestelformulier Vragen? Bel 013 543 22 20  Concertzaal TIlburg

SERIE AANTAL  AANTAL  AANTAL  TOTAAL

favoriet klassiek × € 78,40 × € 92,80 × € 112,00 € 

STANDAARD SERIE-ABONNEMENT TOTAAL A €

SERIE AANTAL  AANTAL  AANTAL  TOTAAL

favoriet klassiek XL × € 100,45 × € 119,00 × € 143,50 € 

STANDAARD SERIE-ABONNEMENT TOTAAL B €

-30%

Standaard serie-abonnement 

Serie-abonnement XL 30% korting op de losse kaartprijs

A

B

dhr / mevr

Voorletters                               Achternaam

Adres

Postcode                                  Plaats


