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U BENT WELKOM!
Opzet lunchconcerten in een notendop. 
De zondagmiddagconcerten vinden in principe 
plaats op de laatste zondag van de maand, aanvang 
14.30 uur. De toegang is gratis. De concerten duren 
ongeveer  een uur en na afloop bieden we u een 
hapje en drankje aan, ook gratis! Ter dekking van de 
onkosten houden we aan het eind van het concert 
een vrijwillige inzameling. U kunt ook een dona-
tie overmaken naar: Wijkkas Koningskerk inzake 
lunchconcerten NL11 INGB 0008 7741 51.

Waarom deze concerten? 
We willen als wijkgemeente ‘De Open Hof’  een 
gastvrije kerkgemeenschap zijn met lage drempels. 
In deze concerten, de high tea, Diaconaal centrum 
bij Bosshardt en ook in de vieringen, iedere zondag 
om 10.00 uur, komt deze visie terug. Er zit om meer-
dere redenen muziek in de Koningkerk!

Informatie
Op de website www.muziekindekoningkerk.nl is 
actuele informatie te vinden over de musici en de 
programma’s van de zondagmiddagconcerten. 
Daarnaast zijn we terug te vinden op facebook en in 
de lokale pers. We stellen het erg op prijs als u 
familieleden en vrienden uitnodigt mee te gaan 
naar de concerten.    

Muziekcentrum Koningkerk
De kerk wordt regelmatig verhuurd aan koren en 
orkesten. Dat komt o.a. door de goede bereikbaar-
heid, de uitstekende akoestiek, het prachtige 
podium en de ruime kerkzaal waar plek is voor meer 
dan 500 personen. Interesse gewekt voor uw eigen 
koor of orkest? Stuur dan een berichtje naar: 
muziekcentrum@koningkerkvoorburg.nl.  

Bereikbaarheid
Adres:  Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voor-
burg. Bus 23 en tram 2 stoppen voor de deur en 
station Laan van NOI ligt op loopafstand. Voor wie 
met de auto wil komen: in het weekend kunt u gratis 
parkeren. 

We wensen u een mooi, gevarieerd, muzikaal jaar.
De commissie ‘Zondagmiddagconcerten in de 
Koningkerk’: Ali Vermeulen, Andrew Wright, 
Gert Jan van Steenbrugge, Nelleke Lemckert, Relie 
de Carpentier, Rita Bakker, Thea en Theo Nijenhuis 
en Wim Keijzer.
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19 februari 2023, 14.30 uur: Ellen Corver 
en Andrew Wright, piano quatre-mains

27 november 2022, 14.30 uur:
Het Hofstads JeugdOrkest

30 april 2023, 14.30 uur: 
Koningsconcert

30 oktober 2022, 14.30 uur: 
Muziek van en voor oud en jong

26 maart 2023, 14.30 uur: 
Jerusalem Passion

18 december 2022, 14.30 uur:
Kerstconcert 

28 mei 2023, 14.30 uur:
Vivianne Cheng, piano solo

29 januari 2023, 14.30 uur:
Sietse-Jan Weijenberg, cello

25 juni 2023, 14.30 uur: 
Het Voorburgs Vocaal Ensemble

Ellen Corver is hoofddocent 
piano aan het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag. In 
dit concert speelt ze samen 
met Andrew o.a. het prachti-
ge ‘Rondo in A’ van Schubert 
en de meeslepende ‘Rite of 
Spring’ van Stravinsky.

Het Hofstads JeugdOrkest 
o.l.v. Marcel Geraeds is in 
1923 opgericht. Dit oudste 
jeugdorkest van de wereld 
bestaat uit meer dan 80 
musici variërend in leeftijd 
van 14 tot 25 jaar. Op het 
programma staat muziek van 
o.a. Gershwin en Tsjaikovski.
www.hofstadsjeugdorkest.nl

Sietse-Jan Weijenberg is 
aanvoerder van de cellisten van 
het Nederlands Kamerorkest. 
In dit concert speelt hij samen 
met Andrew Wright een 
gevarieerd programma, o.a. een 
sonate van de Franse componist 
Gabriël Fauré.

Concert thuis meebeleven mogelijk via        www.muziekindekoningkerk.nl (livestream)

Het Leidschendamse 
a-capella-koor ‘Cantiamo’ 
o.l.v. Jeroen Bosman ver-
zorgt het kerstconcert met 
een gevarieerd repertoire. 
Naast Nederlandse kerst-
liederen hoort u bekende 
en minder bekende kerstliederen uit diverse Europese 
landen. U wordt een aantal keer uitgenodigd om mee 
te zingen. www.cantiamo.online 

www.voorburgsvocaalensemble.nl 

Een af-
wisselend 
programma: 
de opening 
wordt ver-
zorgd door 
het dagkoor o.l.v. Marijke van Klaveren gevolgd door 
zangeres Helmi Verhoeven en haar leerlingen bege-
leid door Andrew. Het concert wordt afgesloten door 
het dubbelblaaskwintet Pedlev o.l.v. Peter le Feber.

Een muzikaal verhaal 
met als thema: ‘De 
hoop op eenheid van 
de mens’. Over wat 
verloren is gegaan, 
maar ook herwonnen 
kan worden. Uitge-
voerd door een deel van het JP-koor met diverse solis-
ten en begeleiders. Bewerkt door en o.l.v. Hans Matla. 
www.jerusalempassion.nl

Een vorstelijk concert 
voor de tiende keer 
verzorgd door de 
Bouw- en Infra Harmo-
nie o.l.v. Dick Teunis-
sen m.m.v. Andrew 
Wright. Het program-

ma is samengesteld uit de mooiste nummers van de 
afgelopen tien jaar, o.a. werken van Gershwin en Fauré.
www.bouw-eninfraharmonie.nl

Vivianne Cheng is een internationaal 
geroemd pianist en daarnaast docent 
op het Mozarteum in Salzburg. In dit 
concert speelt zij muziek van Schu-
mann en Brahms. Van deze laatste 
componist speelt ze de meesterlijke 
‘Variaties op een thema van Händel’.
www.vivi-anne.com

Traditiegetrouw is 
de afsluiting van het 
seizoen in handen 
van één van de 
beste koren uit de 
wijde omgeving: het 
Voorburgs Vocaal 
Ensemble o.l.v. 
Marijke van Klaveren.

25 september 2022, 14.30 uur: 
Andrew Wright, piano

Andrew Wright speelt zijn favorie-
te meesterwerken van Johannes 
Brahms. De ‘Eerste Sonate’ van 
Brahms is een virtuoos en mee-
slepend stuk dat Brahms zelf aan-
duidde als ‘Opus 1’. Daarna speelt 
Andrew vier balladen, die elk een 
eigen muzikaal verhaal vertellen.


