NIEUWSBRIEF april 2019
Geachte lezer,
Wellicht iets later dan gewoon, maar hier is dan weer een overzicht van de muzikale activiteiten in de
maand april.
Wellicht was u ook een van de driehonderd bezoekers van de OrgelPROM 2019 in de Laurenskerk.
Een mooie terugblik is te lezen op www.rotterdamorgelstad.nl
De koren zijn druk bezig zich voor te bereiden op de Passie- en Paasconcerten. Vanmiddag, zaterdag 6
april, werkte ik mee aan een concert bij het koor Hosanna uit Gouda. Uitgevoerd werd Les sept
paroles du Christ en Croix van César Franck, het was een geweldig concert onder bezielende leiding
van dirigent André Vis.
Morgen , zondag 7 april is er weer andere muziek; om 17.00 uur in de Open Hofkerk van Hendrik-IdoAmbacht klinkt de Markus Passie van Hans Boelee, een indrukwekkend muziekstuk, gezongen door
de koren uit Nieuw- Lekkerland en Zwijndrecht, met veel samenzang.

Zaterdag 20 april voert CGK Omnia Cum Deo the Olivet to Calvary van J.H. Maunder uit. We
werken samen met organist Dirk Out , bariton Jaap Sletterink en tenor Robert Kops.
Wat Delfshaven betreft vraag ik u aandacht voor het festival Wonderlijk Delfshaven
http://www.drijfzand.nl/ waar ik tijdens de opening op donderdagavond 11 april sopraan Luc Ket
begeleid in liederen van Fauré.
Dan zondag 14 april om 15.00 uur in de Oude of Pelgrimvaderskerk, Aelbrechtskolk 20, 3024 RE
Rotterdam Delfshaven; een orgelconcert, waar ik verder ga met de Bach- en Rheinberger cyclus. De
Toccata in F-dur BWV 540 en de Sonate nr. 9 in b- moll, met muziek van Johann Th. Lemckert.
Virtuoos en verstild, de toegang is gratis met een collecte aan de uitgang.

De concertagenda op mijn website is ingevuld, zodat u ook op de hoogte bent van de kooroptredens
en andere concerten buiten Delfshaven . Ik kijk er naar uit om volgende maand een concert te geven in
Malaga.
Tegenwoordig neemt Facebook een belangrijke plaats in, wellicht wilt u mij daar ook “liken” en
volgen?
Ik dank u voor uw aandacht, ik wens u alvast hele mooie paasdagen toe
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

