Ik ben Regina Ederveen, professioneel harpiste,
geschoold aan het conservatorium van Utrecht,
met veel ervaring.
Zou het niet mooi zijn om op een van
uw Vrouwen van Nu-avonden
een prachtig harpconcert te hebben?
Met toelichting van vrouw tot vrouw!
U kunt dan denken aan:

1) 'Weg van de harp'
harp solo concertprogramma over Rosa Spier door Regina Ederveen - harp
Regina laat in dit concertprogramma fragmenten horen uit de aangrijpende maar vaak
ook humoristische brieven en dagboeken die door harpiste Rosa Spier (1891-1967) zelf
zijn geschreven. Ze gaan over haar roerige leven, haar ervaringen met de harp en de
medemens. Dit alles wordt afgewisseld door prachtige harpsolo's die Regina laat horen
op haar gouden pedaalharp uit 1911. Foto's van Rosa Spier zijn opgesteld op het podium.
Met vooral veel gevarieerde muziek, van Barok tot Flamenco!
Dit programma is al vaak uitgevoerd met veel succes.
Meer info hier: http://www.reginaederveen.nl/nl/mogelijkheden/rosa-spier-programma

2) 'A Celtic Harp Dream'
keltisch harp solo concert door Regina Ederveen
Regina Ederveen bespeelt haar prachtige keltische harp, gebouwd uit puur walnoot hout.
De fluwelen klanken en ijle boventonen brengen u in natuurlijke sferen. Regina neemt u
mee op een reis door de Renaissance, waarin ze als rondreizend harpist koningen en
knechten ontmoet en haar verhalen, gebaseerd op ware feiten, afwisselt met vooral veel
harp solo muziek. Dit programma is ontvangen met een staande ovatie!
Meer info hier: http://www.reginaederveen.nl/celticharp

3) 'Parels uit de schatkist van de harpmuziek'
harp solo concertprogramma met hoogtepunten uit de harpmuziek
Regina Ederveen bespeelt in dit concertprogramma haar prachtige gouden harp uit 1911.
Uit een schatkistje haalt ze attributen, als opmaat voor telkens het volgende stuk.
Hierbij vertelt zij anecdotes of geeft achtergrondinformatie. Een zeer boeiend
programma dat de luisteraar boeit van begin tot eind.
De kosten van een avondvullend programma (waarbij u een keuze kunt maken uit een van
bovenstaande of een eigen keuze), zijn reëel en zullen u meevallen.
Mail of bel - bij voorkeur met een optionele datum - voor een kostenopgave. Misschien
iets voor een speciale middag of avond?
Ik heb reeds meer opgetreden voor afdelingen van Vrouwen van Nu en er staat ook een
optreden gepland.
Dit jaar al volgepland?
Planning op lange termijn (2016, 2017, 2018) is geen probleem voor mij: graag zelfs!
Ik woon in het midden van het land.
Video's van live-optredens van mij, klik hier:
http://www.reginaederveen.nl/nl/media/video/live
Heeft u nog vragen, bel of mail gerust.
Print deze email uit, en bespreek het op de e.v. bestuursvergadering!
Met harpe-groet,
Regina Ederveen - harpiste
www.reginaederveen.nl / 0525-631368 / 06-23194863 / harpmuziek@hotmail.com

