Muziek in Eenigenburg Najaar/Winter 2017

U bent van harte welkom in ons prachtige kerkje in
Eenigenburg. Geniet ook deze herfst en winter van
een fijne zondagmiddag. Enthousiaste musici staan
weer klaar om een mooi optreden te verzorgen. We
beginnen om drie uur, maar de kerk is open vanaf half
drie. Op een terp uit de 14e eeuw vindt u het gebouw
uit 1792. De kerk bergt nog veel oudere geschiedenis
uit een voorgaande kerk: een preekstoel uit 1698, een
koorhek uit 1770, een kerkklok uit 1535. Ons
Schölgens orgel (uit1876.) klinkt fantastisch. De
toegang en de koffie en thee in de pauze zijn gratis.
Aan de uitgang is een collecte. Als u verzekerd wilt
zijn van een plaats is het verstandig om op tijd te
komen. Nogmaals hartelijk welkom!

Datum Soort concert

Uitvoerenden

3 sept. Orgel.

Hans Stehouwer Drie eeuwen orgelmuziek uit Engeland en
Duitsland.

24
sept.

Jazzmuziek

West side Jazzband dit keer met zangeres Ingrid Havinga draagt
bij aan het onderhoud van de kerk, het dak gaat er af!

15
okt.

volksmuziek &
Klezmer

De muzikanten van Orseket delen hun liefde voor traditionele
volksmuziek, speciaal uit de Balkan, aangevuld met Klezmer,

5 nov. Zang, diverse
instrumenten

Always on my mind, Sascha Heddes, Manon Heddes en Jan
Valkenier zingen en spelen muziek van alle tijden.

26nov. Ierse muziek

O’Branons. Ierse muziek, soms donker als Guinness maar ook
meeslepend als een wervelende Ierse dans. Alles uit het hoofd en
inspelend op de sfeer en wensen van het publiek. ‘Folk’ zoals het
is bedoeld: voor iedereen!
Muzikale kerstviering door en voor Eenigenburgers, m.m.v. Het
Eenigenburgs Gemengd Koor en jong talent. Gezellig en
verrassend!

17
dec.

Kerstmiddag

Voor nadere info: fam. Tuinstra 0224 298101 of kerkeenigenburg@hotmail.com
voorbereidingscommissie concerten Eenigenburg.
Er is één invalidenparkeerplaats bij de kerk. Wilt u indien mogelijk uw auto parkeren aan één
kant van de Surmerhuizerweg? Er zijn ook 10 parkeerplaatsen langs het Kerkelaantje .

