Petra Sanders - Anju Rodenburg - Sylvia Lemmens
Manuel de Wijs - Jeroen de Jong - Siemon Boes
Rosanne Reinders - Dirk van Oosterbosch - Owen Rodenburg
Rogin Zibafar - Neill van Steenpaal - Merel Stomp
Jorinde Bossche - Isha Rodenburg
Een gevarieerd programma door studenten van De Nieuwe Veste uit Breda

Jong Talent

Concert
Algemene informatie
Dit is het vijfde en tevens laatste concert concert van het elfde
concertseizoen 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 18 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. 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.

Tenslotte

Organisatie

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 i.s.m. 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.

Ante Quercus
Everaerts b.v. De Verfmolen
Boomkwekerij Laurijssen
Rabobank De Zuidelijke Baronie
Van Gogh Notarissen
Autobedrijf Schrauwen
Administratiekantoor A. Vermeeren
Gemeente Zundert
Zoekt u voor de feestdagen nog een origineel geschenk?
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.
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
link naar uw website.

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 alle concerten: zie www.concerten-vangoghkerkje.nl

Programma
Petra Sanders, altblokfluit
Anju Rodenburg, piano
Uit : Sonate f-klein
Deel 1 : Triste
Deel 2 : Allegro
Petra Sanders, sopraanblokfluit
Sylvia Lemmens, sopraanblokfluit
Anju Rodenburg, piano
Uit : “kleine suite im alten Stil”
Intrada en giga
Isha Rodenburg, viool
Anju Rodenburg, piano
Vioolconcerto nr. 1 in a-klein
Manuel de Wijs, bastrombone
Revelstoke Impressions (1973)
Deel 1 : Rubato
Deel 2 : Allegro
Deel 3 : Larghetto espressivo
Deel 4 : Presto
Jeroen de Jong, altsaxofoon
Improvisation 1

G. PH. Telemann (1681 - 1767)

Siemon Boes, Panfluit
Rosanne Reinders, Gitaar
Entrance Music (baspanfluit)
Entr’acte
Thoor Ballylee

Hans Wiltberger (1887 - 1970)

Dirk van Oosterbosch, trombone
New York Variations (1996)
Deel 1 : Theme
Deel 2 : 42nd Street
Deel 3 : Harlem
Deel 4 : Central Park
Deel 5 : Broadway

J.B. Accolay
Gary Johnston

Ryo Noda

Ook vorig jaar gaven studenten van 'De Nieuwe Veste' een prachtig concert in het Van Goghkerkje

Owen Rodenburg, viool
Rogin Zibafar, viool
Neill van Steenpaal, viool
Merel Stomp, viool
Jorinde Bossche, viool
Anju Rodenburg, piano
Hongaars concert opus 21 a-klein

Theo Loevendie (1930 - )
Jacques Ibert (1890 - 1962)
Maria Linnemann
Jeffrey Agrell (1948 - )

O. Rieding

