NIEUWSBRIEF januari 2019,
Geachte lezer,
Van harte wens ik u een mooi, gezond en muzikaal 2019 toe! Het nieuwe jaar beginnen we muzikaal natuurlijk met de
nieuwjaarsconcerten.
Het nieuwjaarsconcert in de Pelgrimvaderskerk is een ware traditie
geworden. Ook dit jaar weer samen met Pelgrim Brass.
U bent van harte welkom op zaterdag 12 januari om 14.00 uur in de Oude
of Pelgrimvaderskerk.
We zullen u laten genieten van de warme klanken van het koper en het

Bätz-Witte orgel die elkaar zo prachtig aanvullen.
Luister naar bekende en onbekende klassieke muziek, in eigen
bewerkingen voor koperblazers en orgel;
Virtuoos, Melancholisch en Uniek!
Voorafgaand aan het concert wordt u verwelkomd met klanken vanaf
de beiaard, die bespeeld wordt door stadsbeiaardier Geert Bierling.
We verrassen u graag en brengen met u een muzikale toast uit op een
prachtig, liefdevol 2019!

Zondag 13 januari 2019 ‘NIEUWJAARSCONCERT om de HOEK’
Dorpskerk ,Prins Hendrikstraat 191, ingang Kleine Schoolstraat, Hoek van Holland.
Deze middag luistert u naar de geweldige combinatie van trombones en orgel.
Welkom op het nieuwjaarsconcert van Muziek om de Hoek. In januari 2018 waren
de trombonisten ook al te beluisteren, toen zweeg het orgel, maar het orgel zal op dit
concert in al zijn luister klinken!
Een groep van 8 trombonisten, uit het ensemble van ‘Greenport Bones’ onder
enthousiaste leiding van Jesse van der Ham en Lennart de Winter, zullen enkele
werken solo laten horen en ook samen met het orgel, zoals muziek van Händel ( uit
de Royal Fireworks) en speciaal voor deze middag gearrangeerde muziek van
Guilmant. Dit in combinatie met de organist Gerard van der Zijden. Gerard zal ook
een orgelwerk laten horen en wel de Serenade opus 20 van Derek Bourgeois. Ook
Jesse en Lennart spelen een solo met orgel, al met al wordt het een rijk gevulde en
gevarieerde middag. Een waar feest om 2019 met Muziek om de Hoek muzikaal in
te luiden.
U bent welkom vanaf 15.30 uur, het concert begint deze keer om 16.00 uur! De
toegang is gratis, met een aanbevolen collecte na afloop. Graag tot ziens op 13 januari
in de Dorpskerk,
De optredens van de koren staan zeer binnenkort op de website, na de geweldige concerten en optredens met de kerst
wordt er vanaf volgende week weer verder gerepeteerd voor het komende seizoen. Nogmaals enorme dank aan de
koorleden en de musici die mee hebben gewerkt aan een geweldige kerst 2018!
Graag tot ziens op de concerten, op de muzieklessen 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

