MUZIEK IN EENIGENBURG

Het sfeervolle kerkje, op de terp
uit de 14e eeuw in Eenigenburg,
stamt uit 1792, maar heeft
elementen uit een oudere kerk
o.a. een koorhek uit 1770, een
preekstoel uit 1698, een
luidklok uit 1535. Het unieke
Schölgensorgel uit 1876 is op
zich al een juweeltje. Ook in
2020 verzorgen enthousiaste
musici hier weer mooie en
verrassende concerten. U bent
van harte welkom op
zondagmiddag, van 15.00 tot
16.00. De kerk gaat open om
14.30 uur. Als u verzekerd wilt
zijn van een plaats is het raadzaam om op tijd te komen. Toegang, koffie en thee zijn gratis. Aan
de uitgang is een collecte ter bestrijding van de onkosten.

datum
12jan

CONCERTEN JANUARI - JULI 2020
soort concert
Zang en gitaar

2 feb.

Ierse folk

23feb

saxofoon

15 mrt
5 apr

Zang fluit en
piano

26 april
17 mei

Zang en gitaar
Gitaar, fluit,
piano en zang

7 juni

Orgel en Fluit

28 juni

Orgel en hobo

uitvoerenden
SimonèZ bestaande uit Simone (zang) en Dirk-Jan Zuurbier (gitaar)
speelt van Brel tot Brood en van Herbert Grönemeyer tot Bon Jovi.
Levensliederen in de breedste zin van het woord, in meerdere talen.
Ar Keltia, neemt je mee in Keltische klanken naar Ierse, Schotse en
Bretonse sferen.
Sunny Saxes Zij spelen een gevarieerd programma van Bach tot
Beatles. Klassiek, popmuziek, tango en jazzy easy listening muziek.
Verrassing

Piafluza, Tom de Graaf, piano, Gerda Heddes, fluit en Anne Heddes,
zang. Kom gezellig luisteren naar klassieke klanken van piano, stem
en fluit.
Ed Stokman heel bijzonder, poëzie en muziek

Always on my mind. ALWAYS ON MY MIND bestaat uit Marjolein
ten Cate, Sascha Heddes, Manon Heddes en Jan Valkenier. Zij
zingen en spelen een gevarieerd programma met muziek van toen
en nu.
Dennis en Frank (fluit en orgel) Fluitend naar binnen, genieten van
een mooi concert en fluitend weer naar buiten
Thea Riesebos en Maud Sauer "Vrolijke muziek uit de barok voor
hobo en orgel."

Wilt u de plaatsen op het parkeerterreintje bij de kerk vrijhouden voor mensen die slecht ter been
zijn? U kunt parkeren in het kerkelaantje aan de rechterkant of aan één zijde van de
Surmenhuizerweg.
Adres: N.H. Kerk Surmerhuizerweg 29 1744 JB Eenigenburg. Kerkeenigenburg@hotmail.com.
Voor nadere info: 0224 298101

