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Wronghel&Wei

Concert

Algemene informatie

Organisatie

Over Wronghel & Wei

De kleur van de concerten wordt bepaald door het gebouw, de
Dit is het eerste concert van het tiende seizoen maandelijkse
status van kerkruimte maar ook door een brede schakering van
concerten in het Van Goghkerkje te Zundert.
muzikale vormen. Vrijwel alle muziekinstrumenten hebben al in
De schilder Vincent van Gogh is in 1853 in Zundert geboren en
deze ruimte geklonken.
zijn vader was 22 jaar dominee in deze kerk. Vandaar de naam
Uitgangspunt is een muzikaal niveau van beroepsmusici.
Van Goghkerkje.
Het bescheiden kerkgebouw is in 1805 gebouwd en begin 1806 in Deze concerten worden voorbereid door een werkgroep met
vertegenwoordigers van het Van Goghkerkje en diverse
gebruik genomen; het gebouw is een rijksmonument. In 1952 is
muziekgroepen uit Zundert.
het interieur vernieuwd en later is er een consistorie en een
Heden bestaat de werkgroep uit Nely en Pieter van Nes (Van
nevenruimte bijgebouwd. Onlangs is het interieur opnieuw
Goghkerkje); Janus Havermans, penningmeester en Kees
geschilderd. In 1995 is er in de kerk een nieuw orgel geplaatst.
Schrauwen (koninklijke harmonie Nut en Vermaak); Nan Havelaar
(zangeres in diverse koren) en Jan van Trier, geluidstechniek en
Op het Vincent van Goghplein voor de kerk staat een beeld van
Vincent en zijn broer Theo, in 1964 gemaakt door de beeldhouwer drukwerk.
De organisatie vindt plaats in samenwerking met CultuurCentrum
Ossip Zadkine in Parijs. Deze beeldhouwer heeft in totaal 4
Zundert.
verschillende beelden en een gedenkpenning over Vincent van
De zondagmiddagconcerten beginnen steeds om 15.30 uur en
Gogh gemaakt, maar de vormgegeven verbintenis van Vincent
duren een uur. Na afloop is gelegenheid om onder het genot van
samen met zijn broer Theo in Zundert is uniek.
een kopje koffie of thee na te praten, ook met de muzikanten.
Naast bijdragen van bedrijven en instellingen wordt steeds een
bescheiden toegangsprijs gevraagd, maar dit feestelijke concert
is vrij toegankelijk, ook de koffie of thee.

Volgende concert
30 november 2008: Advents Concert met Cellosuites van Bach
door Joachim Eilander met dans door Aafje Franken.

Zondag 26 oktober
15.30 tot 16.30 uur

Van Goghkerkje
Wronglen wey, broot ende caes,
Dat heit hi al den dach
Daer omme es de kerel so daes
Hi hetes meer dan hiis mach,
(Wrongel, wei, brood en kaas
Dat eet hij de hele dag
Daarom is die boerenkinkel zo suf
Hij eet er meer van dan hij op kan...)

Dit is het refrein van het vroeg 14e eeuwse Kerelslied uit het
Gruuthuuse-handschrift, een satirisch lied over de boerse
dorpers en hun in stadse of adellijke ogen onbeschaafde gebruiken.
De naam van de groep Wronghel & Wei is hieruit genomen;
begrijpelijk als je bedenkt dat de Noord Nederlanders in de
Middeleeuwen al bekend stonden om hun grote zuivelgebruik.
Begrijpelijk ook als je bedenkt dat de speellieden wonen in of
afkomstig zijn uit het Hollands-Utrechtse veengebied, waar toen al
de koeien graasden die voor deze melkproducten zorgden.
Voor uitgebreidere informatie: www.wronghelenwei.nl

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

13.Dewettenderliefde: ‘dekunstvandehoofseliefde’
Frankrijk,12eeeuw,AndreasCapellanus
14.Hecestclaradies

-Gregoriaans

15.Ikspringeindekringe
Duitsland/Nederland;melodie:LochamerLiederbuch,ca.1460,
hertaling:Pauline’tJong,WronghelenWei
16.Quandjevoishivers
Frankrijk,13eeeuw,ColindeMuset
17.Icweeteenvrouwkenamoureus
Duitsland/Nederland,melodie:LochamerLiederbuch,1460,
tekst1ecoupletAntwerpsLiedboek,1544;
tekst 2e-4ecouplet:WronghelenWei.
Doordeteksttecombinerenmeteenanderemelodie (datwordt
contrafactgenoemd)hebbenwijonsindetraditiegeplaatst.
18.Kareltje,kareltje,tjieptjieptjiep
Duitsland/Nederland,melodie:LochamerLiederbuch,1460,
tekst1een2ecouplet:onbekend,3e:WronghelenWei.
19.Mijnvrouwe,alderschoonstebruid
Duitsland/Nederland,melodie:LochamerLiederbuch,1460;
tekst:onbekend.
19.Ichspringandisemringe
Duitsland/Nederland,melodie:LochamerLiederbuch,1460;
tekst:onbekend.

Vanbovennaarbeneden:
Pauline’tJong-Wetselaar
HelmaHartman
MariaKarsten
SjoukjeHenstra

(PauwelkenPauwelsdochter)
(HadewichPiperkenBerentsdochter)
(MariavanDeventer)
(Saskiadievedelaarster)

