NIEUWSBRIEF juni 2019
Geachte lezer,
Graag maak ik u attent op enkele muzikale activiteiten in de maand juni.
De koren hebben nog een enkele repetitie voor de boeg, voordat de zomervakantie aanbreekt. We bereiden
ons voor op een groots concert op 26 oktober in Zwijndrecht waar alle drie de koren aan mee zullen
werken. Het CMK De Verenigde Zangers presenteert zich ook nog op zaterdag 22 juni in de Grote Kerk
van Schiedam. Dit mini-concert begint om 15.00 uur en is gratis toegankelijk.
Het was fijn om een concert te geven met Johan den Hoedt op zaterdag 11 mei, waar het heel bijzonder was
om een preludium en fuga van Bach te spelen op piano en drukwindharmonium. In de serie van Delfshaven
gaan we verder op zondag 9 juni om 15.00 uur. Het zondagmiddagconcert staat in het teken van Pinksteren.
Naast de vaste programma onderdelen, een fantasie en fuga van J. S. Bach ( g-moll BWV 542) en een
sonate van J. Rheinberger (nummer 10), hoort u twee verschillende moderne composities die de
eeuwenoude gregoriaanse melodie "Veni Creator Spiritus" als inspiratiebron hebben, van Jan J. van den
Berg, en van Jeanne Demessieux. Ook luistert u naar het deel "Pfingsten" uit Sieben Orgelstucke van Max
Reger. Kortom: een gevarieerd, sprankelend en geest-rijk programma voor een aangename zondagmiddag.
Beleef het Pinksterfeest, laat de universele taal van muziek tot u spreken en kom genieten in Delfshaven.
De toegang is gratis, er is collecte bij de uitgang (richtlijn voor uw gift: €5). Van harte welkom! Voor het
complete programma verwijs ik u naar www.gerardvanderzijden.nl
Donderdag 16 mei gaf ik een concert op het orgel van de
Iglesia del Sagrado Corazón in Malaga. Wat een
opkomst, een geweldige organisatie en wat een
enthousiasme van het publiek!
Wat Delfshaven betreft vraag ik u aandacht voor het
Pilgrim Harbour Festival; de publiciteit komt goed op
gang, met name voor het openingsconcert op zaterdag 21
juni met als thema “Van Toen naar Nu”.
https://pilgrimharbour.nl/
Voor de Rotterdamse orgelactiviteiten en nieuws verwijs
ik u graag naar Rotterdam Orgelstad.
De concertagenda op mijn website is ingevuld, zodat u ook op de hoogte bent van de kooroptredens en
andere concerten buiten Delfshaven . In september start de serie Muziek om de Hoek in Hoek van Holland,
dit seizoen zelfs met twee extra concerten!
Ik dank u voor uw aandacht en zie u graag 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

