Dit programma is tevens uw toegangsbewijs

Tom Koster - Paul Krikke - Erik in ’t Veld - Martijn van de Kolk

Apollo
Trombone Kwartet

Concert

Algemene informatie
Dit is het vijfde concert van het negende 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.
Volgende concert
In het concertseizoen 2007-2008 wordt nog één concert gegeven
18 mei 2008

Jong Talent o.l.v. Jan Vos

Zondag 13 april
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. In vorige seizoenen speelden duo’s met gitaar,
panfluit, orgel en zang, trio’s uit barok, renaissance, romantiek en
20e eeuw. Verder ook kwartetten en kwintetten van klarinetten,
violen, accordeons, koperblazers en koorzang. 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; Kees
Schrauwen (Koninklijke harmonie Nut en Vermaak);
Nan Havelaar (zangeres in diverse koren) en Jan van Trier (DTP
en techniek). De organisatie vindt plaats in samenwerking met
Cultureel Centrum Van Gogh.
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.
De musici ontvangen een passende onkostenvergoeding.
Naast bijdragen van bedrijven en instellingen wordt een
toegangsprijs van € 5,- gevraagd; de koffie of thee is daarbij
inbegrepen.

Tenslotte

Organisatie

Rabobank De Zuidelijke Baronie
Schilderwerken Van der Heijden
Aannemersbedrijf Van Opstal b.v.
A. Vermeeren administratiekantoor
E&L Notarissen
Ante Quercus
Bouwbedrijf John Havermans
Chinees Restaurant Pom Lai

De Nieuwe Kombinatie
Boomkwekerij Poppelaars
Autobedrijf Schrauwen
Everaerts b.v. De Verfmolen
Fysiotherapie Holt
Boomkwekerij Laurijssens
Gemeente Zundert
ID-Coiffures

Verzamel-CD Zondagmiddagconcerten
Werkgroep en muzikanten
kozen 16 mooie nummers uit
de opnames van 2002 tot 2006.
Verkrijgbaar voor 14 Euro
bestellen kan ook via
concerten-vangoghkerkje@hotmail.com
Steun dit concertpodium!

Trombonekwartet Apollo
Het kwartet bestaat uit mensen die in diverse orkesten en ensembles werkzaam zijn.
Hun gezamenlijke belangstelling voor kamermuziek was in 2005 de reden van oprichting
van het kwartet Apollo, genoemd naar de Griekse godheid van de muziek.
Bij de Grieken was muziekonderwijs van zeer groot belang, soms zelfs tot 30 jarige
leeftijd verplicht. Er is een omvangrijk maar onbekend repertoire voor trombonekwartet;
al vele eeuwen wordt er muziek voor dergelijk kwartet geschreven en veel muziek wordt
er ook voor bewerkt. Trombones zijn gebouwd en klinken als lage trompetten, ze zijn dus
groter van vorm.
Apollo heeft veel succesvolle concerten gegeven en is in 2006 winnaar geworden in de
Top divisie Internationaal van de muziek wedstrijden in Kerkrade.

Tom Koster op alt- en tenortrombone
Op 10 jarige leeftijd begon Tom bij fanfare Euphonia in Geldrop op de bugel te spelen.
Later speelde hij op de trombone en studeerde HaFa directie aan het Brabants
conservatorium in Tilburg. Heden is hij lid van het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht in
Bereden Wapens in Vught en is hij dirigent bij het Woensels Muziek Corps.

Paul Krikke op tenortrombone
Toen hij 10 jaar was werd hij slagwerker bij de Harmonie Sint Lucia in Mierlo. Vier jaar
later begon hij op de bariton en nog een jaar later werd het de trombone. Als
dienstplichtige was hij trombonist in de Fanfare Korps Genie en verder speelde hij als
eerste trombonist in het Brabants Fanfare Orkest en de Philips Harmonie in Eindhoven.
Nu is hij eerste trombonist in Helikon Symfonie Orkest in Eindhoven en is hij werkzaam
als handhavingsjurist bij de gemeente Eindhoven.

Erik in ’t Veld op tenortrombone
Op acht jarige leeftijd begon hij bij Harmonieorkest Prinses Juliana in Klaaswaal en kreeg
de eerste lessen van zijn oom Henk in ’t Veld. Later kreeg hij les van Piet de Kievit en
Adrie van der Merwe. Als dienstplichtig trombonist speelde hij bij Fanfare van de Genie
en in 1995 werd dat de Fanfare van de Koninklijke Landmacht. Hij studeerde aan het
Brabants Conservatorium en werkt nu als bibliotheekmedewerker bij de Koninklijke
Militaire Academie. Hij is docent toonkunst en dirigent van het jeugdorkest
Kunst Na Strijd in Woudrichem.

Programma
1 Fine Knacks for Ladies - John Dowland,
klassiek 16e eeuw

2 Prelude - Sergej Rachmaninov
arr. Edrich Siebert, begin 20e eeuw

3 Three Swedish Tunes - Mogens Andresen
origineel

4 Gwenc’hlan - Jean Chatillon
origineel

5 Three Jazzy Pieces - Ingo Luis
Martijn van de Kolk op bastrombone
Toen Martijn 10 jaar oud was begon hij trombone te spelen bij Fanfare Sint Cecilia in
Zijtaart. Later kreeg hij les van Willem Gerritsen, Peter de Hoop, Dik Bolt en anderen.
Hij speelde in het Zomerorkest Nederland, als bastrombonist bij het Nederlands
Studenten Orkest en Gelders Fanfare Orkest en bij de Koninklijke Harmonie Sophia’s
Vereniging. Verder speelde hij bij het Trompetterskorps der Koninklijke Marechaussee.
Momenteel werkt hij als communicatieadviseur bij de Koninklijke Marechaussee.

6 Spanish Waterwheel - Tommy Pedersen
7 Four Creatures Great & Small - Mark Nightingale
origineel
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.

