Negen zaterdagmiddag-concerten in 2020
Locatie: Het Witte Kerkje - Zeisterweg 34, 3984 NL Odijk
Tijd:	15.30 - ca 17.00 uur, inloop vanaf 15.00 uur, met halverwege een
korte pauze voor ontmoeting en een drankje
Toegang: 	vrije toegang, vrijwillige bijdrage voor de uitvoerende musici

De voorstellingen zijn mede mogelijk gemaakt door:

Stichting Vrienden
van het Witte Kerkje

Zaterdagmiddag

concertreeks 2020
Witte Kerkje van Odijk
Kom genieten van muziek en akoestiek

Zaterdagmiddag-concerten 2020		
Witte Kerkje van Odijk

Zaterdag 15 Februari

Amina Sahli, jazzy singer-songwriter uit Bunnik
Amina Sahli is jong talent uit Bunnik. Ze brengt akoestische pop, ballads, een randje Soul en Jazz eromheen
soms, voor jong en ouder. Zij zingt met haar beheerste
stem en emotie op eigen muziek.
Amina brengt inspiratie mee uit haar recente muzikale
studieverblijf in Denemarken. Enkele van haar nummers zijn te beluisteren via YouTube of Soundcloud.
Jeugdig elan!

Zaterdag 13 Juni

Houtens Kamerkoor RONDO, Renaissance revisited
Rondo staat al jaren voor samenzang met kwaliteit en
esprit. Deze zaterdag zingt het Houtens Kamerkoor
Rondo à capella muziek uit de renaissance: Orlando
di Lasso, Palestrina, Sweelinck, Byrd. Horen wij hier de
Kings Singers aan de Kromme Rijn? Dirigent is Hans de
Munnik. De ca twintig leden zijn ervaren in optredens in
de regio, met een eigen stijl en ambitie in muziek. Het
belooft een bijzondere zaterdagmiddag te worden.

Zaterdag 14 Maart

Rodyan van den Brink & Els Kuijk, orgel en blokfluit
Rodyan van den Brink en Els Kuijk leggen zich toe op
heilzame, opbeurende en troostende muziek voor
de psyche van musicerende dokters. Carpe diem et
memento mori, oftewel: pluk de dag en gedenk te
sterven, vertolkt door het fraaie orgel in het Witte Kerkje en door diverse fluiten, van renaissance tot hedendaags. Wat opbeurend is voor dokters, zal dat ook voor
het publiek zijn.

Zaterdag 17 Oktober

Davita Laseur - viool & Vivia Verloop - clavecimbel
Voor en na de pauze komen stukken op de lessenaar die voor ons kleine kerkje uiterst geschikt zijn.
Davita Laseur treedt al jaren op en studeert viool aan
het conservatorium van Amsterdam. Zij zet in op
prachtige vioolsonates van Bach – met waar nodig
pianobegeleiding, en wisselt dit af met romantischer
repertoire. Vivia Verloop neemt na de pauze over met
haar clavecimbel. Haar muzikale invulling neigt naar
vreugdevolle barok.

Zaterdag 18 April

Puramos - zang & gitaarduo Anita Kooij en Cees Sax
Het duo Puramos staat voor een doorleefde afstemming tussen stem en gitaar. Kom genieten van soft
swingende bossa, via ingetogen chanson naar een
diepe hymne, dan door naar speelse blijheid, uitkomend bij drama. Anita Kooij heeft een sterk tekst
bewustzijn en meeslepend stem. Klassiek gitarist Cees
Sax omarmt wat hem raakt: flamenco, jazz, blues, pop.
Een aanrader voor heel Odijk. In de pauze ontkurken
we het jubileum-biertje: onze ‘Odijkse Witte’.

Zaterdag 14 November

Protestanders, cabaret van Odijkse snit
Een cabareteske vertoning van Odijkse snit: Paul Zeef
en Maarten Kool brengen eigen speelse liedteksten
op ironische maat, met af en toe een meezinger. Dit
gelegenheidsensemble, dat wellicht nog groeit, besteedt aandacht aan dorp en kerk door de jaren heen,
passend bij het jubileumjaar van het Witte Kerkje. Zij
worden begeleid door Hans de Munnik, dirigent van
Kamerkoor Rondo en pianist. Bedoeling is dat dit naar
meer smaakt, na 2020… Laat u zich verrassen?

Zaterdag 19 December

Liselotte Kuling en Ad van Pelt - fluit en orgel
Bekend van Woerdense festivals, willen Liselotte Kuling
en Ad van Pelt ons trakteren op Carl Philippe Emmanual Bach, lichter van toon dan de oude Bach. En er
passen nog enkele verrassingen op de lessenaar van
orgel en fluit in de besloten Odijkse entourage. En is
het niet bijna Kerstmis? Liselotte en Ad zijn ervaren
musici met conservatoriumgehalte. Hiermee kunt u de
feestdagen in!

Om te vieren dat het Witte Kerkje van Odijk in 2020 in de huidige vorm 200 jaar
bestaat, organiseren we een reeks bijzondere concerten voor het hele dorp.
Het programma varieert van intiem tot vrolijk of juist stemmig, van klassiek tot
moderne ballads, jazz en kleinkunst.
Kom genieten van muziek en akoestiek tijdens deze zaterdagmiddag-concerten!
In deze brochure leest u meer over de negen uitvoeringen. Mooi om in de buurt
van uw agenda te houden.
Door het jaar heen organiseren we nog een aantal jubileum-activiteiten waarop u
van harte welkom bent, te vinden op www.pknodijk.nl. Deze kondigen we ook aan
in ‘t Groentje en De Nieuwsbode.
Graag wenst onze protestantse gemeente u een muzikaal en gezegend 2020!
Mogen we u treffen bij een uitvoering?

Annemiek Brouwer,
voorzitter kerkenraad Protestantse Gemeente Odijk

Zaterdag 18 Januari

Cordial - klassiek gitaarduo Cees Sax en Erik Ypema
Andres Segovia zei ooit: “er is geen mooier instrument
dan de gitaar - behalve misschien twee gitaren”.
Cordial brengt dit in de praktijk. Erik Ypema en Cees
Sax nemen ons mee door gevarieerd klassiek met
uitstapjes naar folk. Denk aan Bach, Albinoni, Granados, Albeniz en J. Rodrigo: virtuoos verleden over de
vloer. Juist in ons kleine kerkje komt het geluid van dit
gelouterde en ingespeeld duo heel nabij. Een heerlijke
culturele start van het nieuwe jaar.

Zaterdag 16 Mei

Blaaskwintet Blaa5, swingend en helder
Dit hout- en koperblazers kwintet is bekend van optredens in de wijde omgeving. Blaaskwintet Blaa5 bestaat
uit Mirjam van Scheepen op dwarsfluit, Marjolein
Sebregts op hobo, Astrid Verbeek op hoorn, Harm-Jan
Korthals Altes op fagot en Els Brakkee op klarinet. Deze
zaterdag in mei spelen ze bewerkingen van klassieke stukken èn lichte muziek: Haydn, Farkas, Mozart,
Hongaarse dansen van Brahms tot The Entertainer. De
spelvreugde spat er van af!

