Dit programma is tevens uw toegangsbewijs

Evelien Boes, viool, Peter Nouws, bastrombone, Thessa Thijs, dwarsfluit
Mieke Weegels, vibrafoon, Laetitia Hage, altsaxofoon,
Siemon Boes, panfluit,
Piet Loose, orgel, Jan Vos, piano

Studenten van 'de nieuwe veste'
Concert door

Divertissimo

Concert

Algemene informatie
Dit is het zesde en laatste concert van het tiende seizoen
maandelijkse concerten in het Van Goghkerkje te Zundert.
De schilder Vincent van Gogh is in 1853 in Zundert geboren en
zijn vader was 22 jaar dominee in deze kerk. Vandaar de naam
Van Goghkerkje.
Het bescheiden kerkgebouw is in 1805 gebouwd en begin 1806 in
gebruik genomen; het gebouw is een rijksmonument. In 1952 is
het interieur vernieuwd en later is er een consistorie en een
nevenruimte bijgebouwd. Onlangs is het interieur opnieuw
geschilderd. In 1995 is er in de kerk een nieuw orgel geplaatst.
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.

Zondag 10 mei 2009
15.30 tot 16.30 uur

Van Goghkerkje

Naast de toegangsprijs zijn de concerten zonder onderstaande
sponsors niet mogelijk. Wij danken daarom:

De kleur van de concerten wordt bepaald door het gebouw, de
status van kerkruimte maar ook door een brede schakering van
muzikale vormen. Vrijwel alle muziekinstrumenten hebben al in
deze ruimte geklonken.
Uitgangspunt is een muzikaal niveau van beroepsmusici.
Deze concerten worden voorbereid door een werkgroep met
vertegenwoordigers van het Van Goghkerkje en diverse
muziekgroepen uit Zundert.
Heden bestaat de werkgroep uit Nely en Pieter van Nes (Van
Goghkerkje); Janus Havermans, penningmeester en Kees
Schrauwen (koninklijke 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.
De zondagmiddagconcerten beginnen steeds om 15.30 uur en
duren een uur. Na afloop is gelegenheid om onder het genot van
een kopje koffie of thee na te praten, ook met de muzikanten.
Naast bijdragen van bedrijven en instellingen wordt toegang van
€ 5 gevraagd. Koffie en thee zijn daarbij inbegrepen.

Tenslotte

Organisatie

Ante Quercus
Everaerts b.v. De Verfmolen
Fysiotherapie Holt
Boomkwekerij Laurijssen
Boomkwekerij Poppelaars
Rabobank De Zuidelijke Baronie
Rombouts Boemaars Notarissen
Autobedrijf Schrauwen
Administratiekantoor A. Vermeeren
Stichting Zorg Voor Wonen
Gemeente Zundert
Stichting 850 jaar Zundert
Heeft u een bedrijf en zoekt u een mooi en uniek relatiegeschenk?
Van de mooiste onderdelen van 6 jaar concerten is een fraaie CD
gemaakt die bij de organisatie te koop is.
Vraag informatie via info@concerten-vangoghkerkje.nl.
Daarna nemen wij contact met u op.

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 of ons een e-mail te sturen:
info@concerten-vangoghkerkje.nl - Ook verzoeken wij u ons te informeren bij wijziging van uw e-mailadres. - Meer informatie over deze concerten: zie www.concerten-vangoghkerkje.nl

Concertseizoen

Programma
Evelien Boes, viool
Piet Loose, orgel
Concerto in E Dur BWV 1042 (J.S. Bach)
1e deel: Allegro

Peter Nouws, bastrombone
Melodische etude nr.4 (Allen Ostrander)
Etude nr. 40 Lew Gillis

18 oktober 2009

Barcarola: Italiaanse muziek door
Mirjam Wesselink de Barrientos, sopraan
Michael Benedik, gitaar en Gabriel Barbalau, contrabas.

29 november 2009

Adventsconcert: Capitano Corelli
Marco Ludemann, mandoline en Ron Leendertse, gitaar.

17 januari 2010

Vocaal kwartet Double Two
Van close harmony tot klassiek, van luchtig tot serieus,
met een knipoog naar het eigen Brabants dialect.
Anne-Mieke Post-Smetsers, sopraan, Heleen Strating, alt,
Joop van den Biggelaar, tenor en
Martin de Barbanson (bariton

28 februari 2010

Fluitkwartet Confour. (dwarsfluit, basfluit, altfluit, piccolo)
Hetty Boeijen, Peter Arts van der Zanden,
Joyce Meuwissen en Henny Pulles

18 april 2010

Jong talent van De Nieuwe Veste uit Breda
een gevarieerd programma.

Thessa Thijs, dwarsfluit
Pagan Piper (Christopher Ball)

Mieke Weegels, vibrafoon
Gymnopedie nr. 1 (Eric Satie)
Balad for Emily (Ruud Wiener)
Latin Song (Ruud Wiener)
The One-Minute-Mallet-Solo (Ruud Wiener)

2009-2010

Laetitia Hage, altsaxofoon
Improvisation et caprice (Eugene Bozza)
Siemon Boes, panfluit, Jan Vos, piano
1a. Cântec de dragoste moldovenesc (trad.)
1b. Hora mixtâ (Damian Luca)
2. Contemplation (baspanfluit) (Costel Puscoiu)
3a. Trei saltate
3b. De-alungu
3c. Hora de la Jarostea

traditioneel
traditioneel
traditioneel
Ook vorig jaar waren studenten van 'De Nieuwe Veste' te gast bij ons.

