LUTHERSE KERK

GRONINGEN
2020
ORGEL MET
ORGEL SOLO CANTATES
•••

zo 28 juni 12.30u/16.00u

Tymen Jan Bronda (orgel) & Robert Koolstra (clavecimbel)

zo 12 juli 15.00u

Zomerconcert Duo422play Reitze Smits & Bart Jacobs (orgels)

do 15 juli 20.00u

Luthers Bach Ensemble & Robert Kuizenga (countertenor)

za 8 aug 14.30u

orgeldemo Bernhardt Edskes (barok-orgel)

vr 21 aug 17.00u/21.00u

Luthers Bach Ensemble & David van Laar (countertenor)

za 22 aug 14.30u

orgeldemo Mannes Hofsink (orgels)

za 5 sept 14.30u

orgeldemo Jan-Simon Huijser (barok-orgel)

za 12 sept 16.00u

Monumentendagconcert Tymen Jan Bronda & Judith Pranger (sopraan)

za 26 sept 15.00u/20.00u

Luthers Bach Ensemble & Lucie Chartin (sopraan)

za 11 okt 15.00u/20.00u

Luthers Bach Ensemble Stabat Mater - Pergolesi

zo 25 okt 15.00u

cd presentatie Johan Brouwer (clavecimbel)

zo 22 nov 15.00u

Terpsichore dubbelkorig & slagwerk

zo 29 nov 15.00u

Filmconcert ‘Nosferatu’ Gijs van Schoonhoven (orgels)

locatie Der Aa-kerk - za 19 dec 15.00u/20.00u
Luthers Bach Ensemble Weihnachts-Oratorium

do 31 dec 13.00u

Oudjaarsconcert Wolfgang Zerer (clavecimbel & barok-orgel)

Musica
Antiqua
Nova

LDF

LUTHERSE KERK

2020

De Lutherse kerk Groningen presenteert met deze flyer het overzicht van uitvoeringen in 2020. Het eeuwenoude kerkgebouw aan
de Haddingestraat is één van Groningens bekendste concertlocaties
voor klassieke muziek, en tegenwoordig ook voor popmuziek. Helaas werden dit jaar de uitvoeringen pas sinds 1 juni weer mogelijk
in verband met het coronavirus. Daarom vindt u hier een ingekort
overzicht.
De komst van het nieuwe orgel – het barok-orgel van orgelmaker
Bernhardt Edskes – is weer een inspiratiebron voor de muziek die u op
deze flyer aantreft. Naast onze traditionele orgelconcerten vinden er
hartje zomer als altijd orgeldemonstraties plaats. En natuurlijk wordt
daarbij het bijzondere 19e-eeuwse Van Oeckelenorgel niet vergeten.
Dit jaar konden de nachtconcerten, waaronder het Bachnachtconcert op 21 maart door Léon Berben, wegens de corona-uitbraak
niet doorgaan. Wel is er nu de alternatieve programmering van het
Luthers Bach Ensemble: bijna elke maand een concert op kleine
schaal! We willen u attenderen op het bijzondere oudjaarsconcert
door de Hamburgse organist Wolfgang Zerer, dit jaar ook op klavecimbel.
Meer informatie over de uitvoeringen vindt u op
Kaartverkoop is nu alleen nog digitaal mogelijk via

binnenstadskerken.nl (agenda)
Voor informatie kunt u een e-mail sturen naar info@svlk.nl of
contact opnemen via 06 270 35 682 (Tymen Jan Bronda, cantor-organist).
En bij de concerten van het Luthers Bach Ensemble natuurlijk ook via hun website

luthersbachensemble.nl

