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Concerten in maart, april en mei

Beste muziekliefhebber,

De komende maanden kunt u in onze Lunchpauzeconcerten opnieuw
professionele musici beluisteren die een brede reeks instrumenten voor u
bespelen, waaronder vleugel, saxofoon, orgel, gitaar, klavecimbel, hobo, harp,
fluit en cello, soms ook gecombineerd met zang.
Kortom, een afwisselende programmering.

Wij vragen uw speciale aandacht voor het Koffieconcert op zaterdagochtend
18 maart om 11:00 uur, waar werken van Johann Sebastian Bach worden
gespeeld op orgel en klavecimbel door Ronald de Jong. Vanaf 10:30 uur kunt u
vooraf genieten van een kopje koffie en thee. 

De Carillonconcerten bieden de komende maanden eveneens veel variatie,
met daarbij extra concerten in april en mei.

Wij nodigen u van harte uit bij onze concerten, graag tot ziens!

 



Lunchpauzeconcerten

Voor de komende periode staan op woensdagen van 12:45 tot 13:15 uur de
volgende Lunchpauzeconcerten gepland. De deur is open vanaf 12:30 uur.

1 maart 2023  Antoinette Lammers (vleugel) & Roeland Kapaan (saxofoon)

8 maart 2023  Ronald de Jong (orgel)

15 maart 2023  Antonia Dunjko (sopraan) & Aliya Iskhakova (vleugel) 
zie bovenstaande foto

22 maart 2023  Fernando Cordas (gitaar)

29 maart 2023  Mimou Todo (klavecimbel) 

5 april 2023  Thea Riesebos (orgel) & Maud Sauer (alt hobo) 

12 april 2023  Ronald de Jong (orgel)

19 april 2023  Roel Praas (vleugel) 

26 april 2023  Regina Ederveen (harp)



3 mei 2023  Johan Brouwer (klavecimbel) & Eske Tibben
(alt/mezzosopraan)

10 mei 2023  Johann Markel (vleugel) & Sebastiaan van der Bergh (cello) 

17 mei 2023  Ronald de Jong (orgel & vleugel)

24 mei 2023  Ensemble Rossignol: Alice Gort-Switynck (blokfluit) & Elly
van Munster (gitaar)

31 mei 2023  Theodore Tzovanakis (vleugel)

Toegang vrij, collecte bij de uitgang voor uw vrijwillige bijdrage.
Hartelijk welkom!

 

Koffieconcert

zaterdag 18 maart 2023 11:00 - 12:00 uur 
Muziek van Johann Sebastian Bach
door Ronald de Jong op orgel & klavecimbel



Deur open vanaf 10:30 uur, koffie & thee verkrijgbaar 
Kaartverkoop bij de entree

 

Carillonconcerten

Carillonbespelingen vinden maandelijks plaats op zaterdag van 12:00 tot 13:00
uur, en worden uitgevoerd door Johan van Oeveren, tenzij anders vermeld.
Deze concerten kunnen in de buitenlucht worden beluisterd in de Dorpsstraat
of in het nabijgelegen Wilhelminapark.

zaterdagmiddag 4 maart 2023:
Beiaardmuziek door de tijden heen 
door Arend van der Toorn

zaterdagmiddag 1 april 2023:
Passiemuziek



zaterdagmiddag 29 april 2023:
Koningsdag

zaterdagmiddag 6 mei 2023:
Muziek voor Bevrijdingsdag

zaterdagmiddag 20 mei 2023:
Lentekriebels

zaterdagmiddag 3 juni 2023:
Gevariëerd programma
 

Voor alle details van onze concerten, zie:
https://www.herbergoudekerk.nl
en
https://www.facebook.com/concertenzoetermeer

Hartelijk welkom!

Programmagegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

De concerten worden gesteund door:
De Pelgrimshoeve - IFP Holland - Naturals Bloemisten - Zoetermeer is de Plek
Cultuurzomer Zoetermeer - Cultuur 079
Wij ontvangen subsidie van de Gemeente Zoetermeer.

Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwsbrieven regelmatig ontvangen, dan kunt u zich hiervoor
eenvoudig inschrijven op onze website:
https://www.herbergoudekerk.nl
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