
 

 

Monument House Concert Series 
Zondag 13 December 2009 

Aanvang 16:30 concert om  17:00  
 

Een middag “A lá Rus” met de Russische harpiste Maria Pozdnyakova 
 

Geniet van een gezellige middag met de klassieke harpiste Maria 
Pozdnyakova op zondag 13 december in het Herenhuis van Merrenna in 
Lombok, te Utrecht. 
 
De deuren gaan om 16:30u open voor een kopje thee, koffie of glühwijn 
geserveerd in een speciaal Monument House Concert Series glas, die u mee mag 
nemen! Om 17:00u zal de muziek beginnen. Na een uur Glinka en andere 
Russische harp parels, nodigen wij u uit voor een sprankelend glas wijn en 
overheerlijke cakes.  En als u het aandurft kan Maria u de toekomst voorspellen! 
 
Het idee is om terug te gaan naar een tijd waar er nog gecommuniceerd werd in 
handgeschreven taal in plaats van achter een computerscherm vandaan of over de 
krant heen. In Rusland is er een oude traditie waar ze zo geheten Salóns hadden 
in de huizen van notabelen, waar geweldige artiesten, filosofen en schrijvers 
werden uitgenodigd om hun talenten te delen met andere mensen in huiselijke 
sfeer. Ze bewonderde heerlijk exotisch eten en wijn, maar het ging voornamelijk 
om de intellectuele conversaties en de harmonie van muziek. Het conversatie 

gedeelte is vandaag aan u, Maria zal zorgen voor het muzikale gedeelte met een gemend programma 
voor harp solo. 
 
De uit Rusland afkomstige Maria  heeft haar leven op jonge leeftijd al toegewijd aan de harp en doet 
dat nog steeds met heel veel plezier. Sinds vier jaar studeert zij in Nederland an zal in juni 2010 haar 
Master Diploma halen aan het Utrechts Conservatorium. Gedurende de vier jaar dat ze hier is heeft ze 
al een behoorlijke reputatie opgebouwd, mensen zeggen vaak “vraag Maria maar, zij speelt alles wat 
je schrijft, het maakt niet uit hoe moeilijk het is” en de eerste harpiste van het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest noemde haar een “virtuoze speler”. Gelukkig is virtuositeit gewoon een 
manier om muzikale expressie te uiten! 
 
De Monument House Concert Series, in 2006 opgericht door Anne Ku en Robert Bekkers, 
introduceert  live “art” muziek aan het publiek in een intieme en relaxte sfeer van een huiskamer. 
Deze concerten geven geweldige kansen aan jonge talentvolle musici om zich te kunnen laten horen.  
Al deze concerten worden alleen door het entreegeld van het publiek gefinancierd er is geen Fonds 
van buitenaf. Meer informatie op http://www.pianoguitar.com/concerten/ 

 
Reserveren op:    merrennafrench@yahoo.com graag zo snel mogelijk! 

Concert kost €15,- inclusief drankjes en glas, vooruitbetalen via bankrekening of contant bij 
Merrenna. Alleen bij vooraf betalen bent u verzekerd van een comfortabele zitplaats. 

Locatie: JP Coenstraat 115c  3531 ER Utrecht  [MAP] 
 
Vrij parkeren in de gehele omgeving. Bus 4 stopt bij de grote kerk aan de kanaalstraat, 9 andere bussen stoppen 
vlakbij aan de Vleutenseweg. U kunt ook lopen vanaf Utrecht Centraal, neem dan uitgang Jaarbeursplein/ 
Beatrix Theater. Ga daar naar rechts het grote verkeersplein over en dan links de Kanaalstraat op. Het huis is 
aan de JP Coenstraat, aan de rechterkant van de Kanaalstraat. Links vanaf de Vleutense weg. Maar een paar 
blokken van het Museum Café. In het Herenhuis wordt niet gerookt en geen buitenschoenen. 
 
Telefoon: 0657493694 
E-mail:    merrennafrench@yahoo.com 
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