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. U kunt ook een
donatie overmaken naar de wijkkas Koningkerk:
NL30 INGB 0007 2358 74 o.v.v. lunchconcerten.

Muziek
in
de

Koningkerk

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

Bereikbaarheid
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

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

Jaarprogramma
Lunchconcerten
2017 - 2018

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

24 september 2017, 12.00 uur: Inês d’Avena
(blokfluit) en Claudio Ribeiro (klavecimbel)

25 februari 2018, 12.00 uur: Mezzosopraan
Rosina Fabius
Mezzosopraan Rosina Fabius, begeleid door Andrew
Wright, zingt voor
u liederen van
Schubert en Wolf
en aria’s uit bekende opera’s van
Mozart en Rossini.

Een muzikale reis
door het Italië van
de 18e eeuw langs
Venetië en Napoli
met muziek van
componisten als
Vivaldi, Marcello,
Piani en Scarlatti.

29 oktober 2017, 12.00 uur: De Academy of
Vocal Arts in concert

25 maart 2018, 12.00 uur: ‘Via Crucis’ van Liszt

De drie koren van de
Acadamy of Vocal
Arts (ACVA) uit Den
Haag: het Haags Kinderkoor, Musicanti
en Cantamare o.l.v.
Silvère van Lieshout.
www.acva.nl

Op Palmzondag
wordt het Passieconcert verzorgd door
het Voorburgs kamerkoor ‘Voix Jolies’
o.l.v. Klaas-Jan de
Groot. Uitgevoerd
wordt ‘Via Crucis’
van Frans Liszt .
www.voixjolies.nl

Vrijdag 24 en zondag 26 november 2017:
Muzikaal piano-weekend

29 april 2018, 14.30 uur: Koningsconcert
Welkom bij het traditionele Koningsconcert,
verzorgd door de
Bouw- en Infra Harmonie o.l.v. Dick Teunissen i.s.m. Andrew
Wright op orgel en
piano.

Op vrijdag om 19.30
uur: Andrew Wright en
zijn leerlingen.
Op zondag om 12.00
uur: Pianoconcert,
verzorgd door Vivianne
Cheng. (www.vivi-anne.
com)
www.bouw-eninfraharmonie.nl

17 december 2017, 15.00 uur: Kerstconcert

27 mei 2018, 12.00 uur: Open Podium

Een Kerstconcert in de
Engelse traditie van Lessons & Carols m.m.v. het
Voorburgs kamerkoor Ad
Novum o.l.v. Peter van der
Leeuw. www.kamerkooradnovum.nl
Andrew Wright begeleidt
de samenzang. Ria Keijzer verzorgt de declamaties.

Het Open Podium: een
mooie kans voor muzikale talenten om zelf
mee doen! Aanmelden
via muziek@deopenhofvoorburg.nl
M.m.v. het dagkoor o.l.v.
Marijke van Klaveren en
het dubbelblaaskwintet Pedlev o.l.v. Peter le Feber.

28 januari 2018, 12.00 uur : Het Ottorino
Quartet

24 juni 2018, 12.00 uur: ‘The Best of VVE’

Het Ottorino Quartet speelt
samen met Andrew Wright o.a.
het prachtige pianokwintet van
Robert Schumann.

Het Voorburgs
Vocaal Ensemble
o.l.v. Marijke van
Klaveren sluit
met een klinkend
concert de serie
lunchconcerten
af onder de titel:
‘The best of VVE’.
www.voorburgsvocaalensemble.nl

