Herberg Oude Kerk Zoetermeer
Nieuwe concerten

Beste muziekliefhebber,
Bij de Lunchpauzeconcerten zien wij een sterk groeiend aantal bezoekers,
sinds de hervatting van onze concertenreeks in februari. Wij ontvangen veel
positieve reacties vanuit het publiek en van de musici, waar wij dankbaar voor
zijn.
In de huidige onzekere en onvoorspelbare tijden kunnen de concerten een
waardevol rustpunt vormen, wij hopen dat u dat zo mag ervaren. Musici
afkomstig uit verschillende landen maken zo zichtbaar en voelbaar dat muziek
een verbindende factor mag zijn.
Onze gedachten gaan daarbij uit naar bajan-speler Volodymyr Kurylenko, die in
december vorig jaar bij ons een concert gaf, en zich na terugkeer naar zijn
gezin in Oekraïne nu in grote onzekerheid over de toekomst bevindt. Vanuit de
stichting houden wij contact met hem.

Voor de komende concertperiode hebben wij een gevarieerde concertagenda
met bekende en nieuwe musici voor u kunnen samenstellen, met dank aan
onze muzikaal adviseur Ronald de Jong die hier opnieuw veel tijd en energie in
heeft gestoken.
Uw speciale aandacht vragen wij voor het Soepkomcert op zaterdagochtend
26 maart, een nieuwe concertformule, waarbij u voorafgaand aan het concert
koffie & thee krijgt aangeboden, en na afloop kunt genieten van een kom soep
in nieuwe aanbouw De Herberg, die in 2020 aan de kerkzaal is gekoppeld en
mooie verhuurbare zaalruimte biedt.
Graag tot ziens bij onze concerten!

Soepkomcert!

Op zaterdag 26 maart geeft Ronald de Jong een heerlijk Soepkomcert! in de
Oude Kerk te Zoetermeer. Hij bespeelt zowel het grote Lohman-orgel als het
kleinere Breetvelt-orgel en ook zijn eigen portatief, een klein draagbaar orgel.
Hij zal werken spelen van Bach, Mendelssohn, Foote, Grison en twee eigen
composities.

10:30 uur Koffie & thee
11:00 uur Aanvang concert
12:00 uur Soep! in aanbouw De Herberg
Voorafgaand geeft de organist een toelichting op het programma.
De deur opent om 10:30 uur.
Toegangsprijzen (inclusief consumpties):
t/m 17 jaar: gratis
18 t/m 64 jaar: € 10
65 jaar en ouder: € 7
korting voor SOKZ donateurs
kaartverkoop (contant) bij de entree
Heel hartelijk welkom!

Lunchpauzeconcerten

Voor de komende periode staan op woensdagen van 12:45 - 13:15 uur de
volgende Lunchpauzeconcerten gepland:
23 maart 2022 Regina Ederveen (harp) (wijziging)
30 maart 2022 Fernando Riscado Cordas (gitaar)

06 april 2022 Ronald de Jong (orgel)
13 april 2022 Ensemble Rossignol: Alice Gort (fluit) & Elly van Munster
(gitaar)
20 april 2022 Annemieke IJzerman (harp)
27 april 2022 géén concert, vanwege Koningsdag
04 mei 2022 Ronald de Jong (orgel)
11 mei 2022 Matteo Costanzi (hobo) & Erwin Weerstra (vleugel)
18 mei 2022 Sophie van Dijk (harp)
25 mei 2022 Mimou Todo (klavecimbel) & Aleksandra Kwiatkowska (viool)
01 juni 2022 Iddo van der Giessen (orgel) & Joram van Ketel (trombone)
08 juni 2022 Johann Markel (vleugel) & Sebastiaan van der Bergh (cello)
15 juni 2022 Ronald de Jong (orgel & vleugel)

Orgelconcert

Dit concert (met kaartverkoop bij de entree) zal plaatsvinden van 15:00 tot
16:00 uur in de Oude Kerk te Zoetermeer:
zaterdagmiddag 28 mei 2022:
Orgelconcert door Ronald de Jong

Carillonconcerten

Carillonbespelingen vinden maandelijks plaats op zaterdag van 12:00 tot 13:00
uur, met een boeiend repertoire:
zaterdagmiddag 2 april 2022:
Passiemuziek - Johan van Oeveren
zaterdagmiddag 30 april 2022:
Koningsdagconcert - Gijsbert Kok
zaterdagmiddag 7 mei 2022:
Muziek voor Bevrijdingsdag - Gijsbert Kok
zaterdagmiddag 21 mei 2022:
Lentekriebels - Johan van Oeveren

zaterdagmiddag 4 juni 2022:
Gevarieerd programma - 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
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.

Nieuwsbrief
Wij stellen het op prijs als u deze digitale nieuwsbrief wilt verspreiden onder uw
vrienden en bekenden. Wilt u verzekerd zijn van toezending van onze
nieuwsbrieven, dan kunt u zich hiervoor inschrijven op onze website:
https://www.herbergoudekerk.nl

