
Herberg Oude Kerk Zoetermeer

Bijzondere evenementen
op zaterdag 26 en dinsdag 29 september 2020

Graag nodigen wij u uit voor twee bijzondere evenementen:
 

Zaterdagmiddag 26 september 2020:
Festival Historisch Zoetermeer

Als onderdeel van het Festival Historisch Zoetermeer zal Ronald de Jong, de
bekende cantor-organist van de Oude Kerk te Zoetermeer, een Orgelconcert
geven op het fraaie Lohman orgel van 15:00 tot 16:00 uur.

Dit concert heeft als thema "Van oude klanken naar nieuwe klanken" en
bevat enkele premières!
 



Programma

Tielman Susato (1510-1570):
- La Morisque
- Ronde
- Saltarelle
- Ronde
 
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621):
- Variaties over "Est-ce mars?"
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750):
- Fantasie en fuga in c kl.terts
- Wer nur den lieben Gott lasst walten
- Wir glauben all, an einem Gott
 
William James Mathias (1934-1992):
- Jubilate (ZOETERMEERSE PREMIERE)
 
Ronald de Jong (1956):
- To and fro  (NEDERLANDSE PREMIERE)
- Arabesque 
 
Rihards Dubra (1964):
- Toccata (NEDERLANDSE PREMIERE)
 
Vooraf wordt een toelichting op het programma gegeven door de musicus.
De deur van de kerkzaal is open vanaf 14:30 uur.

Voor reserveren en toegangsprijzen, zie:
https://herbergoudekerk.nl/concert.php?id=145

Voor het volledige programma van Festival Historisch Zoetermeer, zie:
https://historischzoetermeer.nl/

 

Dinsdagochtend 29 september 2020:
Festival Klassiek Zoetermeer
Lezing met klankvoorbeelden 

In het kader van Festival Klassiek Zoetermeer 2020 organiseert Floravontuur
Zoetermeer een lezing door musicus Ronald de Jong in de Oude Kerk te
Zoetermeer, van 10:00 tot 12:00 uur.

https://herbergoudekerk.nl/concert.php?id=145
https://historischzoetermeer.nl/


Bij deze lezing zal Ronald klankvoorbeelden laten horen op beide kerkorgels en
op het klavecimbel. Halverwege zal er een korte koffiepauze zijn.

Deze lezing heeft als thema "Klaviermuziek uit de Barok".

Deze lezing is gratis toegankelijk, na vooraf reserveren op onze website:
https://herbergoudekerk.nl/concert.php?id=156

 
 

Lunchpauzeconcerten

De wekelijkse Lunchpauzeconcerten vinden op plaats op woensdag van 12:45
tot 13:15 uur. 
De komende weken kunt u de volgende professionele musici beluisteren:

23 september 2020     Annemieke IJzerman (harp) 
30 september 2020     Erwin Weerstra (vleugel) 
7 oktober 2020            Ronald de Jong (orgel)
14 oktober 2020          Johan Brouwer (klavecimbel) 
21 oktober 2020          Regina Ederveen (harp)
28 oktober 2020          Albert Brussee (vleugel)
4 november 2020        Ronald de Jong (orgel)

Om wachtrijen te voorkomen zal de deur van de kerk al om 12:15 uur
opengaan.
Deze concerten zijn (na reservering via onze website) gratis toegankelijk.
Bij de uitgang staat een collectebus voor uw vrijwillige bijdrage.
 

https://herbergoudekerk.nl/concert.php?id=156


Bijzondere maatregelen en voorwaarden voor het
bezoeken van onze concerten in de Oude Kerk

Bij al onze concerten in de kerkzaal sluiten wij aan op de bijzondere
maatregelen en voorwaarden die door de Rijksoverheid zijn aangegeven

- Vooraf reserveren voor het bezoeken van een concert is verplicht.
  U kunt dit eenvoudig en uitsluitend doen via onze website
  https://www.herbergoudekerk.nl, door onder de gegevens van het betreffende
  concert de knop [Reserveren] te kiezen en vervolgens het digitale formulier in
  te vullen.
  Hierna krijgt u een bevestiging per email.
  
- Er geldt een maximum aantal bezoekers, vol is vol.

- Bij de entree wordt gevraagd of u verkoudheids- of griepklachten heeft. 
  Indien dit het geval is, mag u de zaal namelijk niet binnengaan.

- Houdt u alstublieft minimaal 1,5 meter afstand van anderen, binnen en buiten
  de kerkzaal.
  Houdt 3 stoelen vrij tussen bezoekers die geen huisgenoten zijn.
  De entree en de kerkzaal zijn aangepast en voorzien van de benodige
  beschermingsmaterialen.

- Bij de entree en in de kerkzaal zijn vrijwilligers aanwezig voor hulp en het
  beantwoorden van uw vragen.

Heel hartelijk welkom!
 

Nieuwsbrief

Wij stellen het op prijs als u deze digitale nieuwsbrief wilt verspreiden onder uw
relaties, 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

https://www.herbergoudekerk.nl/
https://www.herbergoudekerk.nl/
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