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Concertserie 2019
13 april
(za) 19.30 uur

Nana Tchikhinashvili
Het passieconcert wordt verzorgd door mezzosopraan Nana Tchikhinashvili.
Zij wordt begeleid door Irina Osetskaya (piano) en door haar dochter Ani Natroshvili
(alt-viool)

16 juni

Moderato Cantabilé o.l.v. Nana Tchikhinashvili
Kamerkoor Moderato Cantabilé zingt “Festa Vocale”. Dit is een zeer gevarieerd
concert met voornamelijk a capella koorwerken van onder meer Tavener, Barber,
Lauridsen en Tchikhinashvili

12 juli
(vr) 19.30 uur

Orgelconcert Stef Tuinstra
Het orgel van de Magnuskerk wordt in de 1e helft van 2019 gerestaureerd. Het
openingsconcert wordt verzorgd door onze adviseur van dit project Stef Tuinstra

22 juli
(ma) 20.15 uur

Peter de Grote festival: Barok ensemble o.l.v. Johan Hofmann
De Magnuskerk doet dit jaar mee aan het prachtige Peter de Grote muziekfestival in
de provincie Groningen!

17 augustus
(za) 19.30 uur

Orgelconcert Gert van Hoef
Gert van Hoef heeft vorig jaar op indrukwekkende wijze met een prachtig concert
ons orgel gepromoot. Naast zijn huidige studie op het conservatorium geeft hij zeer
veel concerten in binnen- en buitenland. Hij is op het orgel inmiddels echt een
fenomeen geworden!

15 september

Sietze de Vries (orgel) en Eran Wajsenblum (blokfluit)
Sietze de Vries behoort tot de toporganisten van ons land en geeft jaarlijks vele

concerten in binnen- en buitenland. Eran Wajsenblum is een vermaard fluitist. Ze
kunnen beiden bijzonder goed improviseren en vullen elkaar erg goed aan.
13 oktober

Groninger Chr. Mannenkoor Albatros o.l.v. Anton Stulp
Het repertoire kent de volgende onderdelen: Russisch-Orthodoxe liederen,
Russische volksliederen, negrospirituals, Engelse hymnes en liederen van de
bekende Groningse zanger Ede Staal. Pianobegeleiding Cas Straatman.

10 november

Darija Schneiderova en Winfried Dahlke
Het Organeum verzorgt jaarlijks orgelconcerten in de Magnuskerk. Doorgaans
worden deze gegeven door Winfried Dahlke en Darija Schneiderova.

15 december

Winschoter Kamerkoor o.l.v. Jan den Boer
Het kerstconcert wordt verzorgd door het Winschoter Kamerkoor. Het koor wordt op
het orgel begeleid door Wim Westerman’

Aanvangstijden concerten: 16.00 uur (tenzij anders vermeld)
Entreeprijs voor de orgelconcerten is € 7,00. Voor de koren is de entreeprijs € 10,00. In de pauze wordt koffie/thee geserveerd.
De concertserie 2019 is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Bellingwedde, het Organeum te Weener, Stichting Wildervank Fonds,
Rabobank Zuid en Oost Groningen en de Protestantse Gemeente Bellingwolde.
Info: H. Trenning 0597-532745 hensen.ellen@hetnet.nl
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