MET
ORGEL SOLO
LUTHERSE KERK ORGEL
CANTATE
GRONINGEN 2018 DIENSTEN
•••

ORGEL MET • • •
do 26 apr | 21.30 | €10 | Tymen Jan Bronda barok-orgel & Robert
Kuizenga countertenor Koningsnachtconcert
zo 10 jun | 15.00 | €20/15/10 | Luthers Bach Ensemble - Copper &
Zink & Robert Koolstra barok-orgel - Heinrich Schütz
zo 01 jul | 15.30 | collecte | Kamerkoor Tiraña & Sietze de Vries
barok-orgel - Cantates Buxtehude, Scheidt & Weckmann
zo 04 nov | 15.00 | €15 | Tymen Jan Bronda barok-orgel & Robert
Smith gamba - Sonates voor Viola da Gamba - J.S. Bach
ORGEL SOLO
zo 15 jul | 15.00 | €10/8 | Vincent van Laar barok-orgel
za 04 aug | 14.30 | €1 | Bernhardt Edskes orgeldemonstratie
za 25 aug | 14.30 | €1 | Tymen Jan Bronda orgeldemonstratie
za 08 sep | vanaf 12.00 | €1 | Tymen Jan Bronda orgeldemonstratie
za 08 sep | 16.00 | entree vrij | Tymen Jan Bronda beide orgels
zo 30 sep | 15.00 | entree vrij | Johan Brouwer i.k.v. 75e verjaardag
ma 31 dec | 13.00 | Jochem Schuurman | €10/8 | Oudjaarsconcert

CANTATE DIENSTEN entree vrij (collecte)
zo 20 mei | 10.00 | Bachcantate Also hat Gott die Welt geliebt - bwv 68
Lutherse Bach Academie
zo 17 jun | 17.00 | Telemanncantate Es ist um aller Menschenleben
sehr elend - twv 1:514 | Duchess Baroque Ensemble
zo 23 sep | 10.00 | Bachcantate Bringet dem Herrn Ehre seines
Namens BWV 148 | Lutherse Bach Academie
zo 28 okt | 17.00 o.v. | Weckmanncantate Wenn der Herr die
Gefangenen | Kamerkoor Tiraña
zo 18 nov | 10.00 | Vocaal Ensemble Sirius
zo 25 dec | 10.00 | Bachcantate Christen, ätzet diesen Tag - bwv 63
Luthers Bach Ensemble

LDF

Musica
Antiqua
Nova

binnenstadskerken.nl
schnitgerorgel2017.nl
luthersbachensemble.nl
informatie & reserveren
via info@svlk.nl

Een palet van kleuren
De Lutherse kerk presenteert met deze flyer het overzicht
van concerten en cantatediensten voor 2018.
Sinds jaar en dag is het eeuwenoude gebouw aan de Haddingestraat
één van Gronings bekendste concertlocaties voor de klassieke muziek.
De oudemuziekserie Musica Antiqua Nova vierde hier vorig jaar haar
30-jarig bestaan met een reeks van bijzondere oude muziek concerten.
De ruimte wordt al jaren door ‘MAN’ geroemd om de bijzondere
kamerakoestiek. Tal van koren vinden jaarlijks hun weg naar de enige nog
over gebleven schuilkerk in Groningen. Ook de Oosterpoort organiseert
met regelmaat popmuziekconcerten in het gebouw.
De komst van het nieuwe barok-orgel – een heuse Schnitgerkopie uit de stal van
orgelmaker Bernhardt Edskes – heeft in hoge mate inspiratie geleverd voor het palet
aan muzieken dat u op deze flyer aantreft. Naast de traditionele orgelconcerten
zijn daar nu orgeldemonstraties bij gekomen. Een vervolg op de succesvolle reeks
die in de zomer van 2017 – tijdens de bouw van het nieuwe orgel – werd georganiseerd. Ook wordt daarbij het mooie 19e-eeuwse Van Oeckelen-orgel niet vergeten.
Daarnaast is er de opvolger van de u wellicht nog bekende serie ‘Orgel Anders’:
‘Orgel met …’. Het nieuw barok-orgel biedt dankzij haar bijzondere barokke klank,
toonhoogte en ook stemming veel mogelijkheden tot ‘samenspel met’. Bijvoorbeeld
met barok-instrumenten zoals de Viola da Gamba of in de rol van vervanger van het
barokorkest: koorbegeleiding. Tenslotte zijn dit jaar de muziekdiensten/cantatediensten ook opgenomen in het overzicht. Doorgaans op kerkmuzikale hoogtijdagen,
maar ook nu op zondagen om 10.00 uur en om 17.00 uur.
Meer informatie over de uitvoeringen vindt u op
luthersbachensemble.nl, svlk.nl en binnenstadskerken.nl (agenda).
Voor inhoudelijke informatie kunt u een e-mail sturen naar info@svlk.nl
of bellen met (06) 270 35 682 (Tymen Jan Bronda, cantor-organist).
Kaartverkoop is doorgaans aan de deur maar bij de concerten van het
Luthers Bach Ensemble ook via hun website digitaal mogelijk.

