

Concertserie 2020
29 maart

Roden Girl Choristors olv Sonja de Vries
Het passieconcert wordt verzorgd door de Roden Girl Choristors. Zij zullen delen
van de Mattheüs-Passion laten horen. Het koor wordt op het orgel begeleid door
Sietze de Vries.

18 april
19.30 uur

Orgelpresentatie door Stef Tuinstra met aansluitend een orgelconcert van
Winfried Dahlke
Eindpresentatie van de restauratie van het Snitger-Freijtagorgel door orgeladviseur
Stef Tuinstra. Winfried Dahlke van het Organeum geeft aansluitend een
orgelconcert.
De samenwerking met het Organeum heeft een belangrijke rol gespeeld in het
realiseren van de restauratie. Dit feestelijke concert is vrij toegankelijk!

13 juni
19.30 uur

Orgelconcert Gert van Hoef
Gert van Hoef heeft al meerdere malen op indrukwekkende wijze ons orgel
gepromoot. Zijn muziekkeus spreekt een breed publiek aan. Na de pauze worden er
ook verzoeknummers gespeeld.

12 juli

Orgelconcert Hayo Boerema
Hayo Boerema is Groninger van geboorte en is al vele jaren organist-titulair van de
Laurenskerk in Rotterdam. Hayo Boerema is een veelzijdig musicus en als docent
verbonden aan de Klassieke Muziekafdeling van Codarts.

16 augustus

Orgelconcert Cor de Jong
Cor de Jong is een bevlogen en veelzijdig musicus. Hij speelde o.a. in bekende
orkesten, als het omroeporkest en Het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij schrijft
orgel- en koormuziek en heeft daarmee de Alphons Diepenbrock Compositieprijs
gewonnen. Als kerkmusicus is hij aan diverse kerken verbonden geweest.

13 september

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

11 oktober

Chr. Mannenkoor Crescendo olv Klaas Withaar
Het Chr. Mannenkoor Crescendo heeft ruim 50 leden. De leden van het
interkerkelijke koor uit Winschoten heeft een zeer ruim repertoire.

8 november

Kamerkoor Bel Canto olv Bouko Tiggelaar
Het koor zingt muziek uit de klassieke en romantische periode. Daarbij richt Bel
Canto zich vooral op Engelse koormuziek.

20 december

Martini Jongenskoor Sneek olv Trevor Mooijman
Het koor is gestoeld op de Engelse koortraditie, met jongenssopranen (trebles) en
een mannengroep (countertenors, tenoren en bassen)

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 2020 is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Westerwolde, het Organeum te Weener, Stichting Wildervank Fonds,
Rabobank Groninger Land en de Protestantse Gemeente Bellingwolde.
Info: H. Trenning 0597-532745 hensen.ellen@hetnet.nl
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