Beste gemeenteleden en alle betrokkenen bij De Bron,
Er zit muziek in de Bron!
Woensdag 20 juli begon onze reeks met muziek in de Bron! De eerste drie in de reeks
zijn reeds gepasseerd, voor de liefhebbers; de registraties staan op de internetpagina’s
van kerkdienst gemist en YouTube.
Afgelopen woensdag 3 augustus a.s. was de derde in de reeks. Bezoekers hebben kunnen
genieten van samenspel tussen trompet en orgel, het was een prachtige avond met
medewerking Jasper Aubel.
Woensdag a.s., 10 augustus, is er weer een mooi programma samengesteld. Dit keer kunt
u genieten van vleugel en cello. Let op: het programma begint weer om 13.00 uur.
Op het programma muziek van o.a. Vivaldi, Mendelssohn-Bartholdy, Schumann,
Schubert, Debussy en Glazunow.

Programmering “Muziek in de Bron”
Woensdag

10 augustus,
13.00u

Siem Huysman, Laura Frenkel

Piano+ cello

Woensdag

17 augustus,
13.00u

Martijn van Ginkel

Piano

Woensdag

24 augustus,
13.00u

Els Goosens, Laura Frenkel

Viool, altviool en piano

Woensdag

24 augustus,
20.00u

Chris van der Veer

Orgel,
verzoekprogramma

Na afloop krijgt u een kopje koffie of thee (gratis) en kunt u nog even napraten. Bij goed weer buiten
op het plein, anders in onze sociëteit. Aan de uitgang zal een collecteschaal staan waar u geheel
vrijblijvend kunt doneren voor de instandhouding van de muziekinstrumenten in de kerk.
Indien gewenst kunt u ook geld overmaken op rekeningnummer NL78INGB0000461209 t.n.v.
Protestantse Gemeente Amsterdam-Watergraafsmeer, onder vermelding van donatie muziek.
Uw bijdragen worden zeer op prijs gesteld!
Voor opmerkingen, vragen of opgeven van verzoeknummers (dit kan tot uiterlijk 10 augustus) kunt u
mij bereiken via de mail:
Chris van der Veer, beheerder@kerkdebron.org

Voor woensdag aanstaande, 10 augustus, is het programma getiteld;

“Vleugel en Cello”
Muziek van hedendaagse- en klassieke componisten!
Ik hoop u allen te zien bij (een van) deze muziekevenementen.

Met dank aan Dick Spijker, die bijgaande flyer heeft gemaakt!

