In het Van Goghkerkje
De schilder Vincent van Gogh is in 1853 in Zundert
geboren en zijn vader was 22 jaar dominee in deze kerk.
Vandaar de onofficiële naam Van Goghkerkje.
Het bescheiden kerkgebouw is in 1805 gebouwd en is
een rijksmonument. In 1952 is het interieur vernieuwd en
later is er een consistorie en een nevenruimte
bijgebouwd. Op het Vincent van Goghplein voor de kerk
staat een beeld van Vincent en zijn broer Theo, in 1964
gemaakt door de beeldhouwer Ossip Zadkine in Parijs.
Deze beeldhouwer heeft in totaal 4 verschillende
beelden en een gedenkpenning over Vincent van Gogh
gemaakt, maar de vormgegeven verbintenis van Vincent
samen met zijn broer Theo in Zundert is uniek.
De PKN kerk Zundert stelt de ruimte beschikbaar.

Organisatie
In september 1999 organiseerden we ons eerste concert
in het Van Goghkerkje. Sinds die tijd programmeren we
passende muziek in al zijn schakeringen. Zelf verbazen
wij ons wel eens over de enorme verscheidenheid van
muzikale klanken die er geklonken hebben en het einde
is nog niet in zicht.

Uitgangspunt blijft een muzikaal niveau van beroepsmusici en na afloop drinken we samen met de
uitvoerenden een kopje koffie en thee. De concerten
beginnen steeds om 15.30 uur en duren een uur.
Die structuur is 15 seizoenen onveranderd gebleven
en nog steeds actueel.
De voorbereidingsgroep daarvoor bestaat uit Nely en
Pieter van Nes (Van Goghkerkje); Janus Havermans,
penningmeester en Kees Schrauwen (kon. harmonie
Nut en Vermaak); Nan Havelaar (zangeres in diverse
koren) en Jan van Trier, geluidstechniek en drukwerk.
De organisatie vindt plaats in samenwerking met
CultuurCentrum Zundert.
Naast bijdragen van bedrijven en instellingen wordt
een toegangsprijs van € 5,- gevraagd; de koffie of thee
is daarbij inbegrepen. Informatie over voorgaande en
komende concerten kunt u lezen en horen op onze
website www.concerten-vangoghkerkje.nl

Tenslotte . . .

Indien u bericht voor een volgend concert wenst te
ontvangen (bij voorkeur per e-mail) dan verzoeken wij
u uw adres achter in de kerk te noteren.
Ook verzoeken wij u ons te informeren bij wijziging van
uw e-mailadres.

Ons e-mailadres:
info@concerten-vangoghkerkje.nl

Naast de toegangsprijs zijn de concerten zonder
financiële bijdrage van onderstaande bedrijven en
instelling niet mogelijk. Wij danken daarom:
Ante Quercus
Everaerts b.v. De Verfmolen
Boomkwekerij Laurijssen
Rabobank De Zuidelijke Baronie
Retrovisie Databaseontwikkeling
Autobedrijf Schrauwen
Administratiekantoor A. Vermeeren
Wilt u ons steunen met een financiële bijdrage? Graag!
Wij vermelden uw (bedrijfs)-naam op de programma's
en onze website. Via het laatste medium zorgen wij ook
tevens voor een verwijzing naar uw website.
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Dans l’air!
Wendy Wouters, blokfluiten
Niek van Uden, accordeon

!!

Programma

Dans l’air

Hornpipe
Henry Purcell

Wendy Wouters (o.a. FolkforViolet
en Scarabee) en Niek van Uden
(o.a. Té en Pandora Trio)
verdienden reeds ruimschoots hun
sporen in de wereld van de
klassieke muziek.

Can she excuse my
wrongs
John Dowland
If my complaints
John Dowland
Heres Paternus
Anthony Holborne
Muy Linda
Anthony Holborne
Flow my tears
John Dowland
Solo in G
Andrew Parcham
Calypso Scottish
Wendy Wouters
Par un beau claire de lune
Trad. Frankrijk
Wals in 5
Niek van Uden

Zijn hun beider instrumenten in deze
klassieke wereld al niet bepaald
alledaags, hun ontmoeting tijdens
een improvisatieproject in de balfolk
lag zo mogelijk nog minder voor de
hand.
Maar het balletje kan raar rollen, de
muziek vreemd vliegen....
Jaren later hebben ze hun eerste
kennismaking hernieuwd
in Dans l'air.
Met blokfluiten en accordeon blazen
ze vrolijke, virtuoze muziekjes de
dansvloer op en voegen daar bij
vlagen hun stemmen aan toe in een
mooie mengeling van eigen
geschreven deunen en traditionele
liedjes.

