NIEUWSBRIEF december 2018,
Geachte lezer,
In deze nieuwsbrief geef ik u graag informatie over onder andere de muziekserie in Delfshaven en Hoek van Holland.
Op zondag 2 december om 15.00 zullen violiste Sandra Vuik en organist Gerard van der Zijden een concert geven in
de Dorpskerk van Hoek van Holland. Het programma opent met een feestelijke Marche van Händel voor viool en
orgel, waarna Gerard van der Zijden twee werken zal spelen van Buxtehude, muziek die bijzonder goed past bij de
barokke klank van het orgel. Een Preludium en Fuga en een koraal bewerking van het lied Von Gott will ich nicht
lassen (een adventskoraal) De barokke , afwisselende muziekklanken van Händel hoort u in een Sonate voor viool en
orgel , waarna Gerard van der Zijden u al een beetje meeneemt naar de Kerst door een werk te spelen van César Franck
waarin u de melodie herkent van het lied “Komt herders van rondomme” . Wie kent niet het Adagio van Albinoni,
iedere keer weer een prachtig moment om naar te luisteren, eerder in de serie gespeeld op het orgel vandaag
gearrangeerd voor viool en orgel. Een heuse Nederlandse première van het werk Peaceful Waves, gecomponeerd door
Ad Wammes. Hij componeerde in opdracht van de rooms-katholieke kerk in Ningbo (China) een solostuk voor orgel
en vandaag klinkt het voor de eerste keer in Nederland, in Hoek van Holland. Violist Saskia Vuik, geen onbekende in
het Westland, door haar grote leerlingen praktijk van onder andere Muziek Meesters Westland, voorheen bekend als
muziekschool Westland en van een basisschool in 's-Gravenzande , en Gerard van der Zijden besluiten samen het
concert met een feestelijk werk van Antonio Vivaldi. De toegang tot het concert is gratis, er is een collecte aan de
uitgang (richtlijn voor uw gift: €5).
Zaterdag 8 december 14.00 uur: Oude of Pelgrimvaderskerk, Aelbrechtskolk 20, 3024 RE Rotterdam Delfshaven;
een gastoptreden door de zeer getalenteerde concertorganist Adriaan Hoek, die u laat genieten van prachtige muziek
uit de laat-romantische orgelliteratuur, natuurlijk mét een toetsje Bach en een vleugje advent/kerst. Naast twee delen
uit “Zwölf Stücke für die Orgel”, opus 59 (1901) van Max Reger, hoort u drie uitvoeringen van "Nun komm' der
Heiden Heiland” van J. S. Bach, namelijk BWV 659, 660, en 661. Dan volgt van César Franck “Pastorale en Mi
Majeur”, opus 19, M.31, uit Six Pièces pour Grand Orgue. Het concert wordt besloten met Sonate nr. 3 in a-Moll, opus
23, van August Gottfried Ritter.Wat is er mooier dan op een december-middag in het sfeervolle Delfshaven in de
Pelgrimvaderskerk naar het prachtige Bätz-Witte orgel te luisteren? Zeker als het om dit bijzondere concert gaat!
Toegang gratis, collecte bij de uitgang (richtlijn voor uw gift: €5).
Resten er uiteraard nog vele kerstconcerten, welke gepubliceerd staan op mijn website. Graag ook uw aandacht voor
de Kaarsjesavond in Historisch Delfshaven op maandag 17 december. Om 19.30 uur een buiten optreden en om 20.30
in de kerk een Carolconcert door het Kamerkoor Rotterdam en organist Gerard van der Zijden.
Uiteraard is deze nieuwsbrief niet volledig. Voor de volledige info van de kooren orgelconcerten verwijs ik u graag naar www.gerardvanderzijden.nl en wilt u
op de hoogte blijven van nog meer concerten in Rotterdam, meldt u zich dan aan
bij www.rotterdamorgelstad.nl
Ik dank u voor uw aandacht en ik ontmoet u graag op een van de concerten, de
muziekles of de koorrepetitie.
Ik wens u zeer goede kerstdagen een mooie jaarwisseling en zie u heel graag
weer in de Pelgrimvaderskerk in Delfshaven op het nieuwjaarsconcert op
zaterdag 12 januari 2019 om 14.00 uur.
Virtuoos, melancholisch en uniek door Pelgrim Brass en Gerard van der Zijden.
Met een hartelijke, muzikale groet,
Gerard van der Zijden.
P.S. Wilt u de Nieuwsbrief doorsturen aan geïnteresseerden uit uw omgeving?
Stelt u geen prijs op deze nieuwsbrief, meld u zich dan af via
www.gerardvanderzijden.nl

