DE MUZEN VAN MEERSSEN
P RO G R A M M A
Wij nodigen u van harte uit voor het vijfde concert op 9 november a.s. uit een
reeks van zes concerten in 2014 ,die gegeven worden in de Synagoge van
Meerssen

Maarten Sonnenschein, Panfluit
Foppe Jacobi
Bayan
Lot Huynen
Panfluit

Zij spelen Balkan en Roemeense muziek, waarbij Lot ons gaat
vertellen over de
geschiedenis van de Panfluit.

U kunt reserveren bij Linda MÖhringer en Marie-Louise Frissen
Telefoonnummer 045 5712310 en 045 5421594

Email: muzenmeerssen@hotmail.com
Tijd: 15.00 uur
Toegang: € 12,50 , kinderen tot 12 jaar gratis.
Adres: Kuileneindestraat 22a – Meerssen

Volgende concert vindt plaats op 14 december 2014 met het
strijkkwartet: A.M.P.M Quartett

Maarten Sonnenschein, Panfluit
Maarten Sonnenschein werd geboren in 1983 te Kerkrade. Op achtjarige leeftijd nam hij zijn
eerste panfluitlessen bij niemand minder dan Damian Luca. Hij volgde deze lessen bij
SCHUNCK* muziekschool Heerlen waar hij in 2002 op aanraden van Damian Luca werd
aangesteld als nieuwe panfluitdocent. Naast de lessen van Damian Luca volgde Maarten
Sonnenschein diverse masterclasses die hem naar Oostenrijk en Duitsland brachten. Deze
workshops volgde hij onder andere bij Matthias Schlubeck en Ulrich Herkenhoff.
In 2008 is Maarten afgestudeerd aan het conservatorium te Maastricht als docent
muziek met specialisatie orthopedagogische muziekbeoefening. Sinds 2009 werkt hij
voor Muziekschool Kerkrade (SMK) als muziekconsulent op diverse basisscholen in ZuidLimburg waarbij hij zowel de leerlingen als de docenten enthousiasmeert voor muziek.

Foppe Jacobi, Bayan
Bayanist Foppe Jacobi (Nederland) ronde zijn studie in 1992 af aan het conservatorium te
Arnhem. Sindsdien is hij werkzaam geweest als musicus, arrangeur en componist bij
verschillende theatergezelschappen zoals “Theaer Espace (Amsterdam), “ Mimescope”
(Geneve) en Flairck (Utrecht).
Momenteel is Foppe werkzaam bij de theatergroep “de beer en co”, een groep die opera's zo
aanpassen dat ze geschikt zijn als familie voorstelling. Tevens speelt hij momenteel samen met
sopraan Cynthia Knoch een muziek programma rond Kurt Weill.

Lot Huijnen, panfluit.
Lot begon haar panfluitstudie bij Daminian Luca in de muziekschool te Heerlen. Zij heeft in
Duitsland enkele studie weken gevolgd bij Mathias Schlubeck.
momenteel speelt Lot in diverse ensembles.

