CONCERTEN BIJ KAARSLICHT 2017.

Nicolaaskerk Oost-Vlieland

33 ste seizoen.

De concerten beginnen altijd om 20.30 uur (kerkdeuren open: 20.00 uur) Entree: € 15 (kinderen € 5).

1.

1 april: Johannes Passion (J.S.Bach) door koor “Amor Cantandi” en orkest o.l.v. Luuk Tuinder

2.

3 juni : Artem Belogurov, piano en Octavie Dostaler-Lalonde, cello (Pinksterconcert)

3. 10 juni: “Merain” : Ierse volksmuziek met harp, viool en sopraan)
4. 17 juni: Carel Kraayenhof, bandoneon en Juan Pablo Dobal, piano
5. 24 juni: Chr. Gemengd Koor “Omnia Cum Deo” (Nieuw- Lekkerland) o.l.v. Gerard van der Zijden
6.

5 juli: Marjolein de Wit, dwarsfluit, Ab Weegenaar, fagot en Martin Zonnenberg, orgel en piano

7. 12 juli: James Oeisi, contrabas en Andrea Vasi, piano
8. 19 juli: Frederic Voorn, pianorecital
9. 26 juli: Trio Sint-Petersburg (Rusland) viool , cello en piano
10. 2 aug.: Apollo Trio (clavecimbel, viool en fagot)
11. 9 aug.: Grieg Pianoduo : Elles van der Heiden en Siebert Nix, piano ( piano vier-handig )
12. 16 aug.: Shunske Sato , viool en Shuann Chai, piano
13. 23 aug.: Delta Piano Trio : piano, viool , cello
14. 30 aug.: Trio Colour Collective : piano, viool, cello
15. 9 sept.: Inês d’Avena, bloklfluit en Claudio Barduco Ribeiro, clavecimbel/spinet
16. 16 sept.: “Shandiz-ensemble” (Iran) : piano, cello , zang
17. 14 okt.: Prinsengracht Pianokwartet : viool, altviool, cello en piano
18. 21 okt.: Fries Fluitorkest o.l.v., Gonny Roelofsen m.m.v. Marianne Goedendorp, piano

De Concerten bij kaarslicht worden georganiseerd t.b.v. het restauratiefonds van de monumentale
Nicolaaskerk en ze worden mede mogelijk gemaakt door Hotel Herbergh van Flielant.
Toegangskaarten zijn op de dag van het concert verkrijgbaar van 10.30 tot 12.00 uur aan de kerk en
(indien niet uitverkocht) ’s avonds vanaf 20.00 uur.
Reserveren is mogelijk via de website van de kerk : www.protestantsegemeentevlielkand.nl , via
o.roelofsen@hetnet.nl of telefonisch 06-30873617.
De meest actuele informatie is altijd op de website van de kerk en op het bord bij de kerk te vinden.

