Tien jaar muziekplezier…

Welkom in de Koningkerk

Het seizoen 2019-2020 staat in het teken
van een jubileum, waar we trots op zijn:
Tien jaar lunchconcerten in de Koningkerk!
We vieren dat met een feestelijke serie
jaar
van maar liefst twaalf bijzondere concerten. In deze brochure is van elk concert
een korte beschrijving te vinden. U bent
van harte welkom om samen met ons te genieten
van alle koren, orkesten en solisten, die hun medewerking verlenen.

De Koningkerk is een kleurrijke, gastvrije geloofsgemeenschap, waar muziek in zit. Mensen zien naar elkaar om
en hebben hart voor de samenleving.
Iedere zondag om 10.00 uur wordt
een viering gehouden met ‘een goed
verhaal’. De vieringen worden gekenmerkt door een ontspannen sfeer met koffie vooraf
en na afloop, een mooie gelegenheid om elkaar te
ontmoeten.
Daaromheen zijn er met de regelmaat van de klok
Taizé-vieringen, filmavonden, bijbelkringen en activiteiten, gericht op buurtbewoners, zoals High Tea,
Burendag en Kerstherberg.
Is uw nieuwsgierigheid gewekt of wilt u een goed
gesprek? Neem dan gerust contact op met één van
onze predikanten: ds. Jan of ds. Els van der Wolf,
070-2128279.
Gedetailleerde informatie is te vinden op
www.deopenhofvoorburg.nl

Wat is de opzet van de lunchconcerten?
De concerten vinden in principe plaats op de laatste zondag van de maand en beginnen meestal om
12.00 uur. De uitzonderingen hierop worden in deze
brochure vermeld.
Wie eerder komt kan een boterham mee-eten. De
concerten zijn gratis en duren ongeveer een uur. Na
de concerten kunt u met een hapje en een drankje
gezellig napraten over het concert. Ook dat wordt
gratis aangeboden.

Alles gratis, hoe kan dat?
Ter dekking van de onkosten wordt aan het eind van
ieder concert een collecte gehouden. Wie ons een
steuntje in de rug wil geven, kan ook een donatie overmaken naar: Wijkkas Koningskerk, inzake
lunchconcerten, NL11 INGB 0008 774151.
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Verhuur Koningkerk
De Koningkerk beschikt over een aantal zalen van
klein tot groot, die regelmatig verhuurd worden.
Een lift is aanwezig. De kerkzaal heeft een prachtige
akoestiek, een ruim en flexibel podium, een uitstekende Bechsteinvleugel en een indrukwekkend
kerkorgel. De kerkzaal wordt dan ook regelmatig
gebruikt voor uitvoeringen van koren en orkesten.

Hoe blijf ik op de hoogte van de concerten?

•
•

op onze website www.muziekindekoningkerk.nl
vindt u gedetailleerde informatie over het komend concert.
op onze facebookpagina ‘Muziek in de Koningkerk’ zetten we maandelijks diezelfde concertinformatie in het kort.

We wensen u een mooi muzikaal jubileumjaar.
De commissie ‘Muziek in de Koningkerk’
Inlichtingen: Peter Kalkman, koster-beheerder;
tel. 070-3866876 of
zalencentrum@koningkerkvoorburg.nl

Jaarprogramma
Lunchconcerten
2019 - 2020

Bereikbaarheid

Boven v.l.n.r. Theo Nijenhuis, Andrew Wright, Relie de
Carpentier, Wim Keijzer, Thea Nijenhuis en Rita Bakker.
Onder v.l.n.r.: Gert Jan van Steenbrugge, Ali den
Heijer, Toos Smits en Iet de Lange.

De kerk staat op de hoek van de Bruijnings Ingenhoeslaan en de Koningin Julianalaan in Voorburg en
is uitstekend bereikbaar: tram 2 en bus 23 stoppen
voor de deur en NS-station Laan van Nieuw OostIndië is op loopafstand. U kunt vrij parkeren in het
weekend en op werkdagen na 17.00 uur.

Actuele informatie:

www.muziekindekoningkerk.nl

6 oktober 2019, 12.00 uur:
Christelijke Residentie Mannenkoor

26 januari 2020, 12.00 uur:
De Academy of Vocal Arts

29 maart 2020, 12.00 uur:
Voorburgse Oratorium Vereniging

Het CRM
o.l.v. Aldert
Fuldner laat
de mooiste
liederen horen uit het
rijke repertoire, dat in
de loop van meer dan 90 jaar is opgebouwd. Naast het
geestelijke lied staan liederen uit de opera en andere
klassieke en moderne werken op het programma.
www.crmmannenkoor.nl

De Academy
of Vocal Arts
presenteert
met het Haags
Kinderkoor, Kinderkoor ‘Musicanti’ en Vocaal
Ensemble ‘Cantamare’ een prachtig programma voor
kinder- en jeugdkoren o.l.v. Silvère en Daniëlle van Lieshout. De gehele opbrengst van dit bijzondere concert
komt ten goede aan de nieuwe locatie van de ACVA.
www.acva.nl

Met Pasen in
het vooruitzicht verzorgt
de Voorburgse
Oratorium Vereniging (VOV),
o.l.v. Takashi
Mizumoto,
een mooi passieconcert. Op het programma staan o.a.
delen uit de Matthäus Passion van J.S. Bach en de Messiah van G.F. Händel.
www.vov-voorburg.nl

27 oktober 2019, 12.00 uur:
Duo ‘Toetsen en fluiten’

16 februari 2020, 12.00 uur:
Andrew Wright & het ARTO Ensemble

26 april 2020, 14.30-16.30 uur (met pauze):
Koningsconcert

Anna Karpenko, orgel, en Katja Pitelina, dwarsfluit, laten in alle toonaarden de vogels klinken: Il Gardelino,
de tuinfluiter, van Vivaldi, le cygne van Saint-Saens,
maar ook de koekoek
en de nachtegaal zijn
te horen en nog veel
meer dieren als de
hommel, de mug en
de kip. Kortom, een
beestachtig muzikaal
feestje voor jong en
oud!

Een concert met vijf verschillende instrumenten geeft
mogelijkheden voor de mooiste muzikale combinaties! Naast zang kunt u ook luisteren naar een aantal
instrumentale stukken o.a. ‘het meesterlijke trio voor
klarinet, cello en piano’
van Gabriel Fauré.
Musici: Rosina Fabius,
zang (mezzo-sopraan);
Nancy Braithwaite, klarinet; Prunella Pacey, altviool; Guus Fabius, cello;
Andrew Wright, piano.

Een koninklijk
concert verzorgd door
de Bouw- en
Infraharmonie o.l.v. Dick
Teunissen
i.s.m. Andrew
Wright. Uitgevoerd wordt het prachtige ‘Pianoconcert in
A mineur’ van Grieg. Daarnaast zijn o.a. te horen ‘Bohemian Rhapsody’ , ‘André Rieu in concert’ en ‘Halleluja’ van
Leonard Cohen. www.bouw-eninfraharmonie.nl

24 november 2019, 16.00 uur:
Cordelia Paw en Andrew Wright

23 februari 2020, 12.00 uur:
Jubileumconcert

24 mei 2020, 12.00 uur:
James Oesi

Cordelia Paw, viool en Andrew Wright, piano, nemen
uw mee op reis door de kleurrijke en verrassende wereld van de late Romantiek aan het einde van de 19e
eeuw. In een gevarieerde selectie van kleine stukken
uit deze muziekperiode
laten zij u o.a. kennismaken met de eerste
viool-piano sonate van
de Russische componist Nikolai Medtner.

jaar

Precies 10 jaar geleden is de serie
lunchconcerten begonnen. Daarom dit feestelijk jubileumconcert
m.m.v. musici die in de loop der
jaren een belangrijke bijdrage geleverd hebben. Enkele voorbeelden:
Helmi Verhoeven, Andrew Wright,
het dagkoor o.l.v. Marijke van Klaveren en het dubbelblaaskwintet
Pedlev o.l.v. Peter le Feber.

15 december 2019, 12.00 uur:
Kerstconcert

8 maart 2020, 12.00 uur:
Jonge pianisten

Het Kerstconcert wordt verzorgd door het vocaal
vrouwenensemble ‘Vox Clara’ uit Voorschoten o.l.v.
Maria Rosenmöller, een goede bekende in Voorburg.
Zij was vele jaren dirigente van het Koningkoor en
de cantorij van de Koningkerk. Dit 20 leden tellende
ensemble zingt
‘A ceremony of
carols’, een keur
aan kerstliederen
rond de bekende
compositie van
Benjamin Britten.
www.voxclara.nl

Als onderdeel van een pianoweekend kunt u op 8
maart luisteren naar een aantal jonge pianisten. Zij
doen met dit optreden podiumervaring op, op weg
naar een mooie toekomst. Samen met Andrew Wright,
hun leraar, stellen zij
voor u een gevarieerd concertprogramma samen, en
laten u genieten van
hun kunnen.

We zetten de contrabas in de spotlights. James Oesi
en Andrew Wright
spelen een gevarieerd en levendig
programma, waarin
u de contrabas kunt
ontdekken als prachtig solo-instrument.
Met werken van o.a. Bach en Beethoven laat James
Oesi u de rijke klankpaletten van de contrabas horen.
www.jamesoesi.com

28 juni 2020, 12.00 uur:
Voorburgs Vocaal Ensemble
Het jubileumjaar wordt
afgesloten
door één van
de beste koren
uit de wijde
omgeving: het
Voorburgs Vocaal Ensemble
o.l.v. Marijke
van Klaveren.
www.voorburgsvocaalensemble.nl

