NIEUWSBRIEF februari 2020

Geachte lezer,
Ik wil u in het kort enige informatie geven over de muziek activiteiten voor de maand februari.
Eerst zondag 2 februari, 15.00 uur: in de Dorpskerk van Hoek van Holland ( Prins Hendrikstraat 191)
met als thema “Europa om de Hoek”. Een
verscheidenheid van componisten uit de omstreken
van Nederland. Het programma vindt u op
www.gerardvanderzijden.nl
De toegang gratis, er is een collecte bij de uitgang
(richtlijn voor uw gift: €5). Van harte welkom!
Ook in Delfshaven bent u welkom en wel op 16
februari, om 15.00 uur. “Collega’s in Concert” door
Wouter Blacquière (orgel en piano) en Gerard van
der Zijden (orgel en drukwindharmonium).
Zoals u gewend bent is er een prelude en fuga van J.
S. Bach, deze keer BWV 545, en een sonate van Jos.
G. Rheinberger, we zijn bij nummer 13. Maar er valt
nog meer te genieten: er worden nog twee Largo's
van J. S. Bach en een prelude en fuga van Felix
Mendelssohn-Bartholdy gespeeld. Werkelijk uniek is
de gelegenheid om een aantal duetten te horen
geschreven voor piano en harmonium door Ch. M.
Widor.
Kortom: Collega's Wouter Blacquière en Gerard van
der Zijden hebben een bijzonder programma voor u
samengesteld met muziek die niet zo vaak op de
lessenaars verschijnt.
Of het nog winter wordt, of al bijna voorjaar is – in
Delfshaven is het altijd gezellig. Maak er een middagje van en geniet van wat zo dichtbij aan
muzikale avonturen te beleven valt. Welkom!Toegang gratis, collecte bij de uitgang (richtlijn voor uw
gift: €5). Van harte welkom!
Zaterdag 7 maart is er de jaarlijkse Orgelpromenade van Rotterdam Orgelstad. Voor informatie verwijs
ik u graag naar www. https://www.rotterdamorgelstad.nl/
Voor de orgelconcerten binnen Rotterdam is de agenda van www.rotterdamorgelstad.nl heel praktisch
en landelijk heeft u een goed overzicht op bijvoorbeeld www.orgelagenda.nl
Ik dank u voor uw aandacht, ik zie u graag op de concerten en/of de koorrepetities.
Met een hartelijke, muzikale groet,
Gerard van der Zijden.

P.S. Wilt u de Nieuwsbrief doorsturen aan geïnteresseerden uit uw omgeving? Stelt u geen prijs op deze
nieuwsbrief, meld u zich dan af via www.gerardvanderzijden.nl

