
CONCERTEN  BIJ  KAARSLICHT  2021.       Nicolaaskerk Oost-Vlieland       37ste seizoen. 

 
Vanwege Corona geldt voorlopig een max. van 50 personen. Reserveren gewenst.  
  

 
De concerten beginnen om 20.30 uur (kerkdeur open 20.00 uur).  Entree € 15 (kind € 5) 
 
 
1. 12 juni   : Ab Weegenaar, orgel  en fagot en  Jos Mulder, piano  (“jazzi-programma”) 
 
2. 19 juni   : Blaaskwintet Cinco Ventos  (fluit-hobo-klarinet-hoorn-fagot) 
 
3.  30 juni   : Rogeri Trio  (viool , cello  en  piano) 
 
4.   8 juli     : Wytske Holtrop, cello en Frans Douwe Slot,piano (N.B.: concert is op donderdag! 

 
5. 10 juli    : 20.30u Pergolesi’s Stabat Mater (sopraan, mezzo sopraan, cello en accordeon) 

11 juli    : 14.30u Pergolesi’s Stabat Mater (sopraan, mezzo sopraan, cello en accordeon) 
 

6.  14 juli    : Maria Nemtsova, pianorecital 
 
7.  21 juli    : Shunske Sato, viool en Shuann Chai, piano 
 
8.  28 juli    : Pianoduo Beth en Flo  (piano vierhandig met een vleugeltje theater) 
 
9.   4 aug.   : ADAM Strijkkwartet  (2 violen, altviool en cello) 
 
10.  11 aug.  : Nederlands Barokconsort  (Jan Kleinbussink klavecimbel + blokfl. + viola da g.) 
 
11.  18 aug.  : Chimaera Trio ( klarinet , cello  en  piano) 
 
12.  25 aug.  : REMY  (Remy van Kesteren, harp), soloprogramma 
 
13.  11 sept.  : Coraline Groen, viool  en  Rik Kuppen, piano 
 
14.  18 sept. : MERAIN  ( Ierse volksmuziek met Ierse harp, viool en zang) 
 
15.  25 sept. : Gauguin-ensemble (piano, cello en klarinet) 
 
16.  16 okt.   : Delta Piano Trio  ( piano, viool, cello) 
 

De Concerten bij kaarslicht worden georganiseerd t.b.v. het restauratiefonds van de 
Nicolaaskerk.  Ze worden mede mogelijk gemaakt door Hotel Herbergh van Flielant. 
Toegangskaarten zijn op de dag van het concert aan de kerk verkrijgbaar. Van 10.00 tot 
12.00 uur (op woensdag)  en als het concert op zaterdag is van 11.00 tot 12.30 uur en (indien 
niet uitverkocht)  ’s avonds vanaf 20.00 uur. U kunt pinnen (voorkeur) of cash betalen. 
 Reserveren kan binnenkort via www.nicolaaskerk-vlieland.nl. 
Telefonisch reserveren kan ook : 06-30873617. 
 
Wijzigingen voorbehouden.                                                 Programma vastgesteld : maart 2021. 


