U BENT WELKOM!
Opzet lunchconcerten in een notendop.
De lunchconcerten vinden in principe plaats op de
laatste zondag van de maand en beginnen meestal
om 12.00 uur. De concerten zijn gratis en duren ongeveer een uur. Wie iets eerder naar het lunchconcert komt is welkom om een boterham mee te eten.
Na afloop kunt u met een hapje en een drankje in de
hand nagenieten van het concert. Alles is gratis.
Ter dekking van de onkosten wordt na afloop van
het concert een collecte gehouden. Ook kunt u een
donatie overmaken naar: Wijkkas Koningskerk, inzake Lunchconcerten, NL11 INGB 0008 7741 51

Muziek
in
de

Koningkerk

Waarom lunchconcerten?
We willen als wijkgemeente ‘De Open Hof’ een gastvrije kerk zijn met lage drempels. In de lunchconcerten, de High Tea en ook in de vieringen iedere
zondag om 10.00 uur komt deze visie rond gastvrijheid en lage drempels terug.

Waar worden de lunchconcerten georganiseerd?
De Koningkerk staat op de hoek van de Bruijnings
Ingenhoeslaan en de Koningin Julianalaan in Voorburg. De kerk is goed bereikbaar. Bus 23 en tram 2
stoppen voor de deur en het station Laan van NOI
ligt op loopafstand.
Voor wie met de auto wil komen: op zondag kunt u
bij de kerk gratis parkeren.

Zwaan kleef aan.
We stellen het erg op prijs als u familie en vrienden
uitnodigt om mee te gaan naar de concerten.
Actuele informatie kunt u vinden op:
www.deopenhofvoorburg.nl/lunchconcerten

We wensen u een mooi muzikaal jaar.
De commissie “Muziek in de Koningkerk”

Jaarprogramma
Lunchconcerten
2018 - 2019

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

www.deopenhofvoorburg.nl

30 september 2018, 12.00 uur: Gerianne
Wigboldus (viool) en Ton van der Valk (piano)

24 februari 2019, 12 uur: Cordelia Paw (viool), Sietse
Jan Weijenberg (cello), Andrew Wright (piano)
Schubert staat centraal
bij dit concert, verzorgd
door drie meesters op hun
instrument: Cordelia Paw is
concertmeester van Sinfonia Rotterdam en Sietse Jan
Weijenberg is eerste cellist
bij het Nederlands Kamerorkest.
www.sietsejanweijenberg.nl

Gerianne Wigboldus en Ton van
der Valk brengen u een programma met bekende componisten als
Mozart, maar ook eigen werk van
Ton en zijn leermeesters komt
voorbij.
www.facebook.com/
geriannewigboldus

4 november 2018, 12.00 uur:
Leidschendams Vrouwenkoor

Zaterdag 30 maart 2019, 20.00 uur: The Crucifixion

Het Leidschendams Vrouwenkoor o.l.v. Cassandra
Feith biedt een kleurrijk
programma aan: prachtige
liederen van o.a. Brahms,
Purcell, Fauré en Schumann
passeren de revue.
www.thuisinzingen.nl/
vrouwenkoor

‘The Crucifixion’ van John Stainer
wordt uitgevoerd door een projectkoor: de cantorij, aangevuld
met zangers van buitenaf.
Muzikale leiding: Jeroen Bosman
(dirigent) en Andrew Wright (cantor-organist)
Informatie/aanmelden:
www.deopenhofvoorburg.nl/
lunchconcerten/crucifixion

24 en 25 november 2018: Pianoweekend

28 april 2019, 14.30 uur: Koningsconcert

24-11, 20.00 uur: Andrew
Wright speelt Brahms.
25-11, 12.00 uur: Yiyuan
Chen speelt het prachtige
Piano Concerto nr. 2 van
Chopin.
Orkestbegeleiding wordt
verzorgd door Andrew
Wright op de tweede piano.

www.bouw-eninfraharmonie.nl

Een koninklijk concert door de Bouw- &
Infra Harmonie o.l.v.
Dick Teunissen i.s.m.
Andrew Wright. Uit
het programma o.a.
Ode aan Glenn Miller,
een medley van Franse
chansons en highlights
uit de musical ‘Annie’.

16 december 2018, 12.00 uur: Open Podium

26 mei 2019, 12.00 uur: Zussenduo Askarova

Vandaag staat het podium
letterlijk open voor musici
in en om de Koningkerk.
Naast enkele vaste gasten,
zoals het Dagkoor o.l.v.
Marijke van Klaveren, blijft
het programma voor iedereen nog even een verrassing. Aanmelden via: muziek@deopenhofvoorburg.nl

Nadia (piano)
en Adelia (orgel) laten hoogtepunten horen
uit hun eigen
Voorburgse
huistheater
‘t hART: van klassiek tot eigentijds, van Mozart tot musical.
www.facebook.com/thartvoorburg

27 januari 2019, 12.00 uur:
Francesco Mastromatteo (cello)

30 juni 2019, 12.00 uur: Voorburgs Vocaal Ensemble

De bekende Italiaanse cellist Francesco Mastromatteo
speelt samen met Andrew
Wright enkele stukken van
Johannes Brahms en enkele
tango’s van Astor Piazzola.

De klinkende afsluiting van het seizoen
wordt traditiegetrouw verzorgd
door het Voorburgs
Vocaal Ensemble
o.l.v. Marijke van
Klaveren onder de titel “The best of VVE”.

www.francescomastromatteo.it
www.voorburgsvocaalensemble.nl

