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Nieuwsbrief november 2022

Concerten in november en december

Beste muziekliefhebber,
We zijn dankbaar voor het aanzienlijk groeiend aantal bezoekers dat we
mochten ontvangen bij de Lunchpauzeconcerten sinds de start van ons nieuwe
concertseizoen in augustus. Een mooie ervaring om de musici weer als
vanouds te zien spelen in een zeer goed gevulde zaal. Dat de bekendheid van
onze concertenserie verder toeneemt, merken wij ook doordat wij regelmatig
nieuwe belangstellenden bij onze concerten mogen verwelkomen.
Blijft u vooral ook familie en vrienden uitnodigen om eens gezamenlijk een
concert te bezoeken, een leuke gedeelde ervaring!
De enthousiaste reacties van u als publiek zijn hartverwarmend voor de musici,
waardoor zij graag voor u spelen.
Als vervolg van onze concertenserie kunnen wij u in november en december
een gevariëerde concertenreeks met bekende en nieuwe professionele musici
aanbieden.

Ook dit jaar nemen wij weer deel aan het Festival Klassiek Zoetermeer, met
twee concerten:
Op woensdag 23 november een extra lang Lunchpauzeconcert van 60
minuten, verzorgd door musici die u ongetwijfeld kent van eerdere concerten in
Zoetermeer: Wouter Harbers (vleugel), Sophie van Dijk (harp) en Ronald de
Jong (orgel).
En op zaterdagmiddag 19 november 2022 zal Zoetermeerder Johan van
Oeveren het carillon vrolijk laten klinken.
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.
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 Festival Klassiek Zoetermeer (60 minuten):
Wouter Harbers (vleugel), Sophie van Dijk (harp) & Ronald de Jong
(orgel)
30 november 2022 Ronald de Jong (Sinterklaasconcert op orgel)

7 december 2022 Thea Riesenbos (orgel) & Maud Sauer (hobo)
14 december 2022 Erwin Weerstra (vleugel)
21 december 2022 Ronald de Jong (Kerstconcert op orgel)
28 december 2022 Nicole van Jaarsveld (klarinet) & Angélique
Heemsbergen (vleugel)
Toegang vrij, collecte bij de uitgang voor uw vrijwillige bijdrage.
Hartelijk welkom!

Carillonconcerten

Carillonbespelingen vinden maandelijks plaats op zaterdag van 12:00 tot 13:00
uur, met een herkenbaar repertoire:
zaterdagmiddag 19 november 2022:
Festival 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

