
 

 6e   Huiskamerconcert   –  met inwijding Clavinova CVP-809 

  Zondag 28 november 2021 van 15:00-17:00 uur 
  Aanmelden en overleg uitsluitend per mail – micha@buitenaards.net  
 

Muziekstuk Componist Bewerker Piano Orgel 
Demonstratie Clavinova CVP-809 Improvisaties  Micha  

Blauwe maandag Michael Wolfgang Beuger  Micha  

Bohemian Rhapsody Queen Selma Selma  

Passacaglia – BuxWV 161 Dietrich Buxtehude   Micha 

Préludes boek 1 no 6 – Des pas sur la neige Claude Debussy 
Claude Debussy 

 Selma 
Selma 

 

Préludes boek 1 no 8 – La fille aux cheveux de lin 

Pianoconcert – deel 2 – origineel piano en orkest 
Pianoconcert – deel 2 – bewerking piano en orgel 

Michael Wolfgang Beuger 
Michael Wolfgang Beuger 

 Digitale weergave 

Micha Selma Micha 

Pauze van 20 minuten ongeveer halverwege het concert 
Vlinder – Lyrische stukken – opus 43 Edvard Grieg  Micha  

Fuga in d-Moll – 1e boek Johann Sebastian Bach  Selma  

Pastorale – opus 19 César Franck   Micha 

Dans van de Suikerfee – Notenkraker Suite – opus 71a Pjotr Iljitsj Tsjaikovski Micha Selma Micha 

Präludium für die Orgel – in c-Moll Felix Mendelssohn Bartholdy   Micha 

Nocturne – opus 37 no 1 Frédéric Chopin  Selma  

Cluster sonate deel 2 – Andromeda - improvisatorisch Michael Wolfgang Beuger   Micha 

Pianoconcert 23 – KV 388 – deel 2 Wolfgang Amadeus Mozart Selma Selma Micha 

 

 

mailto:micha@buitenaards.net


Huiskamerconcerten bij Micha Beuger – gratis maar niet vrijblijvend 

 
Basisregels 

● Mijn appartement is niet ingericht voor dieren, planten of bloemen ! 

● Graag helemaal geen geschenken – ook niet vooraf of achteraf ! 

● Extra gasten alleen na overleg per mail – iedereen hoort een zitplaats te hebben !  Niet nu ! 

 

Voorbereiding 

● Graag alleen aanmelden voor bijwonen van het hele concert 

● Met  vermelding aantal personen  via mijn mailadres onderaan deze pagina 

● Muzikale bijdragen – na overleg per mail ruim van tevoren – zijn van harte welkom Niet nu ! 

● Na aanmelding volgt bevestiging per mail en kort voor concert herinnering met eventuele wijzigingen 

● Ik ben niet telefonisch bereikbaar voor concertzaken 

● Ik bied geen geprinte informatie 

● Wees ruim  op tijd – wij wachten niet met de uitvoeringen 

 

Wetgeving – veiligheid – hygiëne – comfort 

● Fotograferen van andere personen alleen met hun toestemming    Niet nu ! 

● Mijn appartement is rookvrij – zelfs voor kaarsen en wierook ! 

 

Vrijheden – mogelijkheden  Niet tijdens streng coronabeleid ! 

● Ook tijdens uitvoeringen ben je welkom in de studio – bijvoorbeeld om opnamen te maken 

● Gedurende inloop, pauze en uitloop mag je zelf instrumenten bespelen 

● Registerknoppen alleen indrukken, dan gaan ze langer mee 

 

Bij grootschalige concerten En tijdens streng coronabeleid ! 

● Keuken, badkamer, privéruimtes en balkon blijven dicht – zelfs voor ons ! 

● Meubilair wordt van tevoren verplaatst en pas de volgende dag na schoonmaak teruggezet 

● Gratis hapjes en drankjes tijdens de hele bijeenkomst 

● Verpakte consumpties met zelfbediening maar zonder geknoei  of onnodig rondlopen ! 

● Er zijn geen drinkwater voorzieningen ! 

 

Bij kleinschalige concerten Niet tijdens streng coronabeleid ! 

● Straatschoenen in halletje achterlaten – elders rondlopen op eigen huisslippers of sokken 

● Huishoudelijke bijdragen in overleg vooraf per mail 

 

Tijdschema 

14:00 uur   Begin inloop 

15:00 uur   Begin uitvoeringen 

● Ongeveer halverwege  Pauze van 20 minuten 

17:00 uur   Einde uitvoeringen 

17:30 uur   Einde bijeenkomst 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

Orgel:   Johannus Rembrandt 350 – met wijzigingen en uitbreidingen 

Piano:   Yamaha Clavinova CVP-809 vleugel 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

 

Selma L. Beuger – dochter van Micha – woont te Bussum en is muziekleraar, pianist en componist 

https://www.isoldesvleugel.nl 

 

Micha W. Beuger woont te Langswater 693, 1069 EG Amsterdam en is organist, pianist en componist 

https://www.buitenaards.net/muziek.html 

https://www.buitenaards.net/actueel.html#concert 

micha@buitenaards.net 
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