AGENDA
Dec
15:00 uur
Jolique van Ipenburg
Moderne Harp

IN DE SCHIJNWERPERS
Jolique van Ipenburg
De laatste zondag voor kerst bent u van harte uitgenodigd voor het
solo harpconcert gespeeld door Jolique van Ipenburg. Zij studeerde
voor haar masters aan het conservatorium van Tilburg en treedt naast
solo ook geregeld samen met haar echtgenoot op (dan onder de
naam Klip Ensemble). Het programma van deze middag is getiteld
Sonat(in)a Sandwich, waarbij de aanlokkelijke sonate boterhammen
rijkelijk zullen worden belegd met meer hedendaags repertoire:

IIda Sonatina uit Sept Sonates Progressives - F.J. Naderman
Clair de lune - C. Debussy
Sonata in A Major, K. 300 - D. Scarlatti
Interlude uit A Ceremony of Carols, Op. 28 - B. Britten
Sonata in A. Major K.208 - D. Scarlatti
Impromptus for harp, Op. 21 -A. Roussel
IVma Sonatina uit Sept Sonates Progressives - F.J. Naderman
Uiteraard zal u ook worden bijgepraat over de “ins” en “outs” van
sonates, zodat u beslagen ten ijs komt tijdens de wellicht wit
besneeuwde feestdagen.
Zondag 19 december om 15:00 uur
Entree: Gratis; Uw vrijwillige bijdrage is van harte welkom!
Deuren zijn vanaf 14:30 uur open.
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KORTE TERUGBLIK
Heeft u in het begin van november ook zo genoten
van het stemmige Allerzielenconcert door het
gerenommeerde koor Markant ?

Fijne kerstfeestdagen en veel voorspoed in het nieuwe jaar!
Alvast benieuwd wat er volgend jaar op ons podium staat?
Neem gerust een kijkje op: mensenmuziekwederkomstkerk.nl
voor de actuele toekomstige agenda

Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier!
(met in achtneming van de geldende RIVM maatregelen)
Gabrielle van Ipenburg,
contactpersoon Mens en Muziek Wederkomstkerk
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