Herberg Oude Kerk Zoetermeer
Nieuwsbrief augustus 2022

Nieuw concertseizoen

Beste muziekliefhebber,
Op woensdag 31 augustus 2022 start het nieuwe concertseizoen in de Oude
Kerk te Zoetermeer!
Wij hebben opnieuw een gevariëerd seizoensprogramma voor u kunnen
samenstellen, met daarin een aantal boeiende combinaties van
muziekinstrumenten.
Zo zal het Lunchpauzeconcert op woensdag 7 september worden verzorgd
door de cimbalisten Dani Luca en zijn vader Vasile Luca, die een speciaal
nieuw programma zullen brengen als hommage aan beeldend kunstenaar,
auteur en musicus Constant Nieuwenhuys, bekend van de CoBrA-groep.

Wilt u het 18e eeuwse kerkgebouw, aanbouw De Herberg en de kerktoren eens
uitgebreider bekijken?
Dat kan tijdens de Open Monumentendag op zaterdagmiddag 10
september, waarbij de deuren zijn geopend van 12:00 tot 17:00 uur.
Binnen vindt u uitgebreide informatie over de gebouwen en het interieur. Er zal
ook voor een muzikale omlijsting worden gezorgd in de kerkzaal en op het
carillon.
Dit seizoen zullen ook de bekende Carillonconcerten en Orgelconcerten weer
regelmatig plaatsvinden.
Wij nodigen u van harte uit bij onze concerten, graag tot ziens!

Lunchpauzeconcerten

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

31 augustus 2022 Ronald de Jong (twee orgels)
7 september 2022 Dani Luca & Vasile Luca - De Cimbalisten
14 september 2022 Panos Gklistis (vleugel)
21 september 2022 Duo Panarpa: Carla Bos (harp) & Desiree Vergers
(dwarsfluit)
28 september 2022 Isabelle van Dooren & Henning Schmidt (pianoduo)
5 oktober 2022 Laura Rafecas (viool) & Roderigo Robles (vleugel)
12 oktober 2022 Pauline Schenkelaars (blokfluit) & Ronald de Jong (orgel
& klavecimbel)
19 oktober 2022 Ensemble Marais: Anna Lachegyi (viola da gamba),
Mimoe Todo (klavecimbel) & violist
26 oktober 2022 Camilla van der Kooij (viool) & Josje Goudswaard
(vleugel)
2 november 2022 Regina Ederveen (harp)
9 november 2022 Johann Markel (vleugel) & Sebastiaan van der Bergh
(cello)
16 november 2022 Deborah de Jong (viool) & Ronald de Jong (orgel &
vleugel)
23 november 2022 Wouter Harbers (vleugel)
30 november 2022 Ronald de Jong (Sinterklaas concert)
7 december 2022 Thea Riesenbos (orgel) & Maud Sauer (hobo)
Toegang vrij, collecte bij de uitgang voor uw vrijwillige bijdrage.

Orgelconcert

Dit concert (met toegangsprijs) zal plaatsvinden van 15:00 uur tot 16:00 uur in
de Oude Kerk te Zoetermeer.
zaterdagmiddag 29 oktober 2022
Orgelconcert door Ronald de Jong

Carillonconcerten

Carillonbespelingen vinden maandelijks plaats op zaterdag van 12:00 tot 13:00
uur, met een herkenbaar repertoire:

zaterdagmiddag 10 september 2022:
Open Monumentendag, De dans in de muziek - Gijsbert Kok
zaterdagmiddag 8 oktober 2022:
Nederlands programma - Gijsbert Kok
zaterdagmiddag 19 november 2022:
Klassiek Zoetermeer - Johan van Oeveren
zaterdagmiddag 3 december 2022:
Sinterklaasliedjes - Gijsbert Kok
zaterdagmiddag 17 december 2022:
Kerstprogramma - Gijsbert Kok
Deze concerten kunnen in de buitenlucht worden beluisterd in de Dorpsstraat
of in het nabijgelegen Wilhelminapark.

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 - Netwerk Zoetermeer
Cultuurzomer Zoetermeer - Zoetermeer is de Plek - Cultuur 079
Wij ontvangen subsidie van de Gemeente Zoetermeer.

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

