CONCERTEN BIJ KAARSLICHT 2019.

Nicolaaskerk Oost-Vlieland

35ste seizoen.

De concerten beginnen om 20.30 uur (kerkdeur open 20.00 uur). Entree € 15 (kinderen € 5).

1. 23 febr. : Sytse Buwalda, counter-tenor en Steven Faber, piano. Schubert : “Winterreise”.
2. 20 april : Mattheüs-Passion (J.S.Bach). Koor en orkest o.l.v. dirigent Gerrit Maas. Aanv. 12.00 uur!
3.

1 juni : Tango Por Dos : Anna van Nieukerken, piano en Jacqueline van der Zwan, dwarsfluit.

4.

8 juni : Marietta Petkova, pianorecital (Chopin en Debussy).

5. 15 juni : Maria Nemtsova, piano en Vitaly Vatulya, saxofoon.
6. 22 juni : Musica Batavia (barokviool, blokfluit en orgel).
7. 10 juli : Carel Kraayenhof, bandoneon en Juan Pablo Dobal, piano.
8. 17 juli : Meri Khojayan, viool en Robert Poortinga, piano.
9. 24 juli : Colori Ensemble (fluit, hobo, marimba en piano).
10. 31 juli : Lluc Cello Ensemble . Cello Octet (8 cellisten) uit Spanje.
11. 7 aug. : Volkmann Trio (piano, viool en cello met o.a. Valentina Toth, piano) .
12. 14 aug. : The International Holland Music Sessions – musici . Strijkkwartet.
13. 21 aug. : Shunske Sato, viool en Shuann Chai, piano.
14. 28 aug. : The Atlantic Trio (viool, cello en piano).
15. 7 sept. : Ensemble Rossignol : Alice Switynk, blokfluiten en sopraan , Elly van Munster, theorbe/gitaar.
16. 14 sept. : Merain (Ierse volksmuziek) met viool, harp en zang.
17. 21 sept. : Van Swieten Society met o.a. Bart van Oort fortepiano. Pianokwartetten van Beethoven.
18. 19 okt. : Hobokwartet Driekwartplus (hobo, viool , altviool en cello).

De concerten in juli en augustus zijn steeds op woensdag, de andere concerten zijn op zaterdag.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De Concerten bij kaarslicht worden georganiseerd t.b.v. het restauratiefonds van de Nicolaaskerk.
Ze worden mede mogelijk gemaakt door Hotel Herberg van Flielant en Uitgeverij Het Wad
Vlieland. Toegangskaarten zijn op de dag van het concert aan de kerk verkrijgbaar: op zaterdag
van 11.00 tot 12.30 uur, op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en (indien niet uitverkocht) ’s
avonds vanaf 20.00 uur. Reserveren via de site van de kerk wordt aanbevolen :

www.protestantsegemeentevlieland.nl of telefonisch : 06-30873617. De meest actuele informatie
is altijd te vinden op de website en op het bord bij de kerk te vinden. Wijzigingen voorbehouden.

