Herberg Oude Kerk Zoetermeer
Nieuwsbrief juni 2022

Concerten in juni & juli

Beste muziekliefhebber,
Voorafgaand aan de zomervakantie kunnen wij u in de maanden juni en juli een
aantal mooie concerten aanbieden.
Tijdens de Lunchpauzeconcerten zullen verschillende toetsinstrumenten worden
bespeeld, ook in bijzondere combinaties met andere instrumenten, zoals orgel plus
trombone op woensdag 1 juni.
Onze Yamaha C7 vleugel zal veel zijn te beluisteren, een instrument waarop veel
dynamiek en expressie mogelijk is, waardoor musici hier bijzonder graag op spelen.
Interessant wordt om te vergelijken hoe de verschillende musici met elk een eigen
speelstijl hun muziek zullen gaan "inkleuren" op deze vleugel.
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.

1 juni 2022 Iddo van der Giessen (orgel) & Joram van Ketel (trombone)
8 juni 2022 Johann Markel (vleugel) & Sebastiaan van der Bergh (cello)
15 juni 2022 Ronald de Jong (orgel & vleugel)
22 juni 2022 Erwin Weerstra (vleugel)
29 juni 2022 Antoinette Lammers (vleugel)
6 juli 2022 Ronald de Jong (orgels, klavecimbel, portatief & vleugel)
Toegang vrij, collecte bij de uitgang voor uw vrijwillige bijdrage.

Carillonconcerten

Carillonbespelingen vinden maandelijks plaats op zaterdag van 12:00 tot 13:00 uur,
met een boeiend repertoire:
zaterdagmiddag 4 juni 2022:
Gevarieerd programma - Gijsbert Kok
zaterdagmiddag 2 juli 2022:
Volkswijsjes en volkdeuntjes - Johan van Oeveren

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 Gemeente Zoetermeer - Cultuur079 - Cultuurzomer Zoetermeer en Zoetermeer is de
Plek. Wij ontvangen subsidie van Cultuurfonds Zoetermeer.

