
 

 

 
 

 
Jong toptalent musiceert de laatste zondagmiddag van de maand in Huize 

Bergen 

Vught Klassiek, zondagmiddagconcerten in Vught
  

 
Vlak naast de A2 en toch heel centraal in Vught ligt Huize Bergen dat beschikt over een sfeervolle concertzaal. Daar wordt iedere 
laatste zondag van de maand een uniek concert gegeven, ook in de zomermaanden! 
 
Op zondagmiddag naar van die zware muziek gaan zitten luisteren? 
Zo'n concert waar je doodstil moet zijn en nauwelijks mag bewegen? 
Een uur lang alleen naar iemand aan de piano of op de viool luisteren? 
 
Ja en nee.  
Ja, wacht nou even ….. 
Weet je, zeg nou niet meteen nee. Dat kun je pas zeggen na afloop. En dan nog ….. 
Weet je, veel mensen hebben enorme liefhebberij gekregen in muziek, door op jonge leeftijd daar al mee bezig te zijn. 
En dan gaat het helemaal niet per se om zelf te spelen. Ook 'passief' luisteren kan een prima hobby worden.  
Gun jezelf de kans om dat te ontdekken. 
 
Vught Klassiek is een serie optredens van jonge topmusici in Huize Bergen in Vught, iedere laatste zondag van de maand. 
In de sfeervolle zaal staat een schitterende concertvleugel. 
De bezoekers, jong en oud, komen af op de informele sfeer, de gezellige ruimte, de verrassing van steeds weer andere 
aanstormende topmusici en een jonge presentator. En er is steeds een interview met vragen uit het publiek. En op het 
projectiescherm achter de vleugel kun je de handen van de pianist aan het werk zien. 
Het muziekprogramma staat steeds vol populaire muziekwerken.  
Het is alleen al boeiend te kijken naar jongelui die als presentator optreden. Vooraf spelen extra jonge kanjers in het 
voorprogramma Prelude. 
De formule is laagdrempelig, zelfs letterlijk. Het publiek zit in de Pauw met zicht op het landgoed en na afloop mengen musici en 
presentator zich onder het publiek.  
Na het optreden kunnen de bezoekers een stem uitbrengen ten behoeve van een finaleplaats voor de deelnemers. 
 
Het is een van de weinige locaties waar ook in de zomer concerten gegeven worden. Want de zomervakantie is voor veel mensen 
juist reden om de vakantiedrukte te ontlopen en in de regio vertier te zoeken.  
In landen als Frankrijk heeft ieder stadje wel een muziekfestival, terwijl in ons land overal al in mei / juni de muziek tot het najaar 
uitgaat, behalve in …… Vught!  
 
Iedere laatste zondagmiddag van de maand (behalve in december) is het een gezellige drukte in Huize Bergen. Na de jaarlijkse 
Finale op zondag 27 november 2016 start het nieuwe concertjaar op 29 januari 2017. 
 
Dus, doen! Gewoon een keer op zondagmiddag naar Vught Klassiek. 
 
Entree: in overleg met docent zijn enkele gratis kaarten beschikbaar! Vraag aan de coördinator CKV. 
 
Programma 
14.15 Foyer De Pauw van Landgoed Huize Bergen open  
14.50 Zaal open  
15.00 Prelude en Deel I Hoofdprogramma en interview 
16.00 Pauze 
16.15 Vervolg concert, waarna informeel samenzijn met musicus, 
presentator en bekendmaking voorlopige uitslag. 
 
Entree € 10,00 p.p. incl. koffie / thee plus en programmaboek. 
Glorieuxlaan 1  5261 SG Vught t 073 657 9124  f 073 656 1550 i www.huizebergen.nl  
Reserveren: mail naam en aantal plaatsen naar: muziek@huizebergen.nl 
 
Gewoon doen een keer! 
 
 


