Gerard van der Zijden
NIEUWSBRIEF mei 2018,
Geachte lezer,
Door middel van deze nieuwsbrief wil ik u informeren over enkele muzikale activiteiten in Rotterdam en omstreken.
Deze maand bent u welkom in de concertserie in de Pelgrimvaderskerk
van Historisch Delfshaven op de zaterdag 9 juni. Dit concert is onderdeel
van de mei-juni serie van Rotterdam Orgelstad waarin door heel Rotterdam
orgelconcerten worden gegeven met als thema “Rijk aan Fantasie”.
Ik bespeel de twee orgels van de kerk, inclusief het Franse
drukwindharmonium , u luistert ook naar Anneke Bliek die een aantal
prachtige werken zal zingen. Het programma bestaat uit composities van
J. S. Bach (Preludium in f BWV 534), Antonio Vivaldi (een selectie uit
Laudate Pueri Dominum, RV601), Alfred Lebeau (Fantasie Brilliante),
gevolgd door een Iers volksliedje in een arrangement van Euwe de Jong
(Down by the Sally Gardens). Van J. Rheinberger hoort u niet alleen
Sonate III in G, maar ook het Vater unser uit op. 157, en als afsluiting is er
natuurlijk van J. S. Bach de Fuga in f BWV 534. Een toelichting op het
programma wordt voorafgaand aan het concert gegeven.
De toegang is gratis, er is een collecte bij de uitgang en iets te drinken bij
het napraten na afloop. Van harte welkom!
Aanvangstijd 14.00 uur.
Op www.rotterdamorgelstad.nl vindt u alle informatie over de thema
concerten “Rijk aan Fantasie”.
Het Pilgrim Harbour Festival presenteerde haar eerste editie in de zomer van 2017. De tweede editie wordt gehouden
van vrijdag 15 tot en met zondag 17 juni. www.pilgrimharbour.nl .
Zoals ieder jaar is het laatste concert voor de zomervakantie een Wensconcert. Dit keer op zaterdag 14 juli. Er zijn al
verzoeken ingediend, maar zoals ieder jaar weet u met elkaar altijd weer een boeiend programma samen te stellen, dus
zie ik uw aanvraag vol verwachting tegemoet ,dat kan een stuk (orgel)muziek zijn of een improvisatie, ik zou het leuk
vinden om alle orgels weer te kunnen bespelen met daarbij ook het drukwindharmonium. Uuw aanvraag graag voor 6 juli
indienen via de email: info@gerardvanderzijden.nl
Blij ben ik u te kunnen vertellen dat de serie Muziek om de Hoek ook dit jaar ( voor de zesde maal) georganiseerd gaat
worden. We beginnen na de zomer in septemer en wel op zondag 2 september om 15.00 uur in de Dorpskerk van Hoek
van Holland.
Uiteraard is deze nieuwsbrief niet volledig. Voor de volledige info van de koor- en orgelconcerten verwijs ik u graag
naar www.gerardvanderzijden.nl
Ik dank u voor uw aandacht en ik ontmoet u graag op een van de concerten, de muziekles of de koorrepetitie.
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

