NIEUWSBRIEF februari 2019

Geachte lezer,
Nog met de klanken van de nieuwjaarsconcerten in het hoofd, zegt de
werkelijkheid dat de eerste maand van 2019 al weer bijna voorbij is.
Wat een enthousiasme was er tijdens de concerten in Delfshaven en
Hoek van Holland, wat fijn dat u er bij was!
We kregen verschillende complimenten; reacties in de vorm van
berichten op Facebook, foto’s en filmpjes, waardoor we blijvende
herinneringen hebben aan deze concerten. Dank u wel daarvoor!
In Delfshaven gaan we
door met de serie, in
Hoek van Holland gaan
we volgende week de
nieuwe serie 2019-2020
voorbereiden.
Dus aanstaande zondag 3 februari 2019 om 15.00 uur
in de Oude of Pelgrimvaderskerk, Aelbrechtskolk 20,
3024 RE Rotterdam Delfshaven gaan we verder met het
uitvoeren van een preludium en fuga van J. S. Bach, deze
keer BWV 539 in d-moll, en een sonate van
Josef Rheinberger, inmiddels is de achtste aan de beurt.
Het bijzondere van deze sonate is dat het slotdeel een prachtige Passacaglia is. Daarnaast luistert u
naar twee koraal bewerkingen van Bach voor de tijd na kerst (Epifanie), en Offertoire in f mineur van
César Franck uit de postuum door zijn zoon uitgegeven bundel. Alsof dat nog geen reden genoeg is om
een heerlijke middag naar mooie muziek te komen luisteren zal er ook een prachtig nieuw werk van
Ad Wammes (geb. 1953) ten gehore gebracht worden: Peaceful Waves werd in 2018 gecomponeerd in
opdracht van de Rooms-Katholieke Diocese van Ningbo, in China. De plaatsnaam Ningbo betekent
zoveel als 'vredige golven'. Toegang gratis, collecte bij de uitgang (richtlijn voor uw gift: €5).
Van harte welkom!
Wellicht noteert u alvast zondag 3 maart in de agenda waarin de Delfshavense sopraan Luc Ket te gast
is in de serie.
Voor Rotterdam Orgelstad zijn we de voorbereidingen voor de Orgelprom 2019 aan het afronden.
Voor wie eerder te gast was bij de PROM; we zitten dit jaar weer in de Laurenskerk en wel op
zaterdag 9 maart. Wilt u het een en ander lezen hierover bezoek dan :
http://www.rotterdamorgelstad.nl/orgelpromenade-2019-2/
De concertagenda op mijn website is ingevuld, zodat u ook op de hoogte bent van de kooroptredens
en andere concerten buiten Delfshaven .
Ik dank u voor uw aandacht en zie u graag op de concerten, op de muzieklessen of de koorrepetities!
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

