Zondag 18 mei
15.30 tot 16.30 uur

Dit programma is tevens uw toegangsbewijs

Paul Schuurmann - Antoine de Thouars - Jan Vos - Merel Simons
Bert Haan - Rinie van Haperen - Henk Romijn - Laetitia Hage
Dwarsfluitensemble “Beaufort” o.l.v. Marjet Krekels

Studenten van
‘De nieuwe Veste’ te Breda

Van Goghkerkje Concert
Jong Talent

Algemene informatie

Organisatie

Dit is het zesde 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.

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.

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

Programma
Merel Simons

Blokfluittrio
bestaande uit:

1.

tenorblokfluit:
altblokfluit :
basblokfluit:

Paul Schuurmann
Antoine de Thouars
Jan Vos

zang/gitaar

1.

The prince his Almayne - Robert Johnson (1582 - 1633)

Uit: Pina ya phala - Sören Sieg (*1966)
Deel 1 ka go sale moso
Deel 3 noka ee tona

2.

Guárdame las vacas - Luys de Narváez (1500 - 1555)

3.

Tears in heaven - Eric Clapton (*1945)

2.

Bye Bye, Blues (C-U, Jesus) - Willem Wander van Nieuwkerk (*1955)

4.

Lovin‘ you - Minnie Riperton (1947 - 1979)

3.

Kadanza - Willem Wander van Nieuwkerk

Saxofoonkwartet
Dwarsfluitensemble “Beaufort”

bestaande uit:

o.l.v. Marjet Krekels

Concert nr. 2 - J. B. de Boismortier (1689 - 1755)
1. Allegro
2. Largo
3. Allegro

sopraansaxofoon: Bert Haan
altsaxofoon:
Rinie van Haperen
tenorsaxofoon:
Henk Romijn
baritonsaxofoon: Laetitia Hage

1.

Quator - Pierre Max Dubois

2.

Petit quator - Jean Francaix (1912 – 1997)

Concertseizoen 2008 - 2009
26 oktober 2008

Muziek uit de middeleeuwen door Wronghel en Wei uit Dordrecht; in kader van 850 jaar Zundert.

30 november 2008 Advents Concert met Cellosuites van Bach door Joachim Eilander met dans door Aafje Franken.
18 januari 2009

Klarinet kwartet Flautando bestaande uit Ria Boeien, Harmen Klomp, Saskia Martens en Berry van de Laar.

1 maart 2009

Kamerkoor Variétas onder leiding van Hubert Koniuszek

19 april 2009

Anneloes Schoenmakers dwarsfluit, Willem van de Kar hobo en hobo d’ amore en Piet Loose orgel.

10 mei 2009

Een gevarieerd programma door Jong Talent uit Breda.

