CONCERTEN BIJ KAARSLICHT 2018

Nicolaaskerk Oost-Vlieland

34ste seizoen

De concerten beginnen altijd om 20.30 uur (kerkdeur open 20.00 uur) Entree: € 15 (kinderen €5).
1. : 19 mei : Trio Escapada : viool, cello en piano
2. : 2 juni : Kamerkoor Northern Voices o.l.v. Edwin Velvis
3. : 9 juni : Merain : harp, viool, zang (Ierse volksmuziek)
4. : 16 juni : Eeuwe Zijlstra, orgel en Jan Vermaning, trompet
5. : 23 juni : Eglón Blaaskwintet : fluit, hobo, klarinet, fagot en hoorn
6. : 11 juli : Sytse Buwalda, counter-tenor/altus en Steven Faber, piano
7. : 18 juli : Maris Strijkkwartet : 2 violen, altviool en cello
8. : 25 juli : Amparo Lacruz (Barcelona), cello en Andreu Riera (Mallorca), piano
9. : 1 aug. : Valentina Tóht : Pianorecital
10. : 8 aug. : Bell Trio (viool, cello en piano), Sint-Petersburg, Rusland
11. : 11 aug. : Jan Kleinbussink, klavecimbel (Goldberg Variaties van J.S. Bach)
12. : 15 aug. : Shunske Sato, viool en Shuann Chai, piano
13. : 22 aug. : Pianoduo Scholtes & Janssens
14. : 29 aug. : Arcadië Trio : klarinet, cello en piano
15. : 8 sept. : Trio Les Amis : gitaar, mandoline en accordeon
16. : 15 sept. : Pauline Oostenrijk, hobo en Enno Voorhorst, gitaar
17. : 22 sept. : Kamerkoor Oktoich o.l.v. Aliona Ovsiannikova (Russisch – orthodoxe koormuziek)
18. : 20 okt. : Trio 258 : viool, cello en piano

De Concerten bij kaarslicht worden georganiseerd t.b.v. het restauratiefonds van de monumentale
Nicolaaskerk en ze worden mede mogelijk gemaakt door Hotel Herbergh van Flielant.
Toegangskaarten zijn op de dag van het concert verkrijgbaar van 10.30 tot 12.00 uur aan de kerk en
(indien niet uitverkocht) ’s avonds vanaf 20.00 uur.
Reserveren kan via de website van de kerk : www.protestantsegemeentevlieland.nl (Concerten bij
kaarslicht) of telefonisch 06-30873617.
Wijzigingen in het programma zijn mogelijk (maar dat is niet de bedoeling).
De meest actuele informatie is altijd op de website en op het bord bij de kerk te vinden.

