Er zit muziek in de Bron!

Beste Allen;

Vanaf woensdag 14 juli a.s. zal op de woensdagmiddag, na de Open Kerk, muziek klinken in onze
prachtige kerk.
Het plan is om van ongeveer 12.30uur tot ongeveer 13.15uur de kerk open te stellen voor
belangstellenden. Ik zou het geen concert willen noemen maar wel een mooie gelegenheid om eens
kennis te maken met alle mogelijke klanken die ons orgel (en piano) kan voortbrengen.
U heeft allen de mogelijkheid te komen en vrijblijvend dit muziekuur mee te maken. Toegang is
gratis, na afloop krijgt u een kopje koffie of thee en kunt u nog even napraten. Aan de uitgang zal een
collecteschaal staan waar u geheel vrijblijvend kunt doneren voor de instandhouding van de
muziekinstrumenten in de kerk.
De bespelingen zullen worden verzorgd door organisten van onze kerk en mogelijk ook
gastorganisten. Er is een programma wat wordt samengesteld door de uitvoerenden en dit muzikaal
uurtje zal ook worden gestreamed via YouTube en worden opgenomen zodat u ook live thuis (of op
uw vakantieadres!) kunt meekijken of terugkijken.
Ik hoop echter dat u juist naar de kerk komt om te luisteren, want die ervaring blijft toch het mooist.
Graag ontmoet ik u op 14 juli a.s. Dan mag ik de reeks openen.
U hoort dan o.a. werken van J.S. Bach, J. Rheinberger, J. Zwart, G. Young en F. Mendelssohn.
Er is nog ruimte in de agenda voor muzikaal talent om mee te doen, dus bent u iemand of kent u
iemand die een van onze instrumenten zou kunnen bespelen of bespeelt u een eigen instrument en
wilt u mee doen in deze reeks op woensdag, alleen of in samenspel, dan kan dat.
Stuur een bericht naar beheerder@kerkdebron.org en we zoeken naar mogelijkheden!

Graag ontmoet ik u op 14 juli a.s.
Chris van der Veer, Organist de Bron

