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Beste ontvangers van de Duyschot Nieuwsbrief,
Hierbij de nieuwsbrief van december.

Concert op 16 januari afgelast, maar hopelijk toch nog op 30 januari
Het geplande concert op 16 januari kan wegens de onlangs
afgekondigde maatregelen van de overheid vanzelfsprekend niet door
gaan.

We hopen dit concert echter toch nog op 30 januari 2021 te kunnen
laten plaatsvinden. Dit zal o.a. afhankelijk zijn van de maatregelen
die de overheid op 19 januari zal afkondigen. We houden u op de
hoogte.

Terugblik op het concert van 12 december met Gerben Mourik.
We hebben tijdens dit concert voor het eerst gebruik gemaakt van de
projectiemogelijkheden in de dorpskerk. Op de twee zijmuren en aan
weerskanten van de preekstoel is de opname van één van de vaste
camera’s te zien.

Kees Bezemer heeft voor ons het volgende verslag van het concert
gemaakt.
In het Duyschot Concert van 12 december stond het Duyschot-orgel
geheel op de voorgrond. Gerben Mourik, organist van de St.
Michaelskerk te Oudewater, tekende voor het "Concert in de sfeer van
Advent en Kerst".
Geheel in de stijl van het Duyschot-orgel begon hij met 4 variaties over
het Magnificat van M. Weckmann. De mooie oude stemming van het
orgel droeg bij aan de gave voordracht.
Vervolgens hoorden wij "Es ist ein Ros entsprungen" van M.
Praetorius naar het arrangement van de Duitse kerkmusicus H.
Bornefeld.
In de Duyschot concertserie worden weinig werken van Ernst Pepping
uitgevoerd. Deze keer was de componist echter aanwezig met twee
korte werken "Ich steh an Deiner Krippe her" en "Nun singet und sei
froh". Deze werken werden luchtig en vlot uitgevoerd.
Prachtig waren de 325 jaar oude Prestantregisters te horen van
bovenwerk, hoofdwerk en pedaal in het "Nun komm, der Heiden
Heiland van J.S. Bach.
De "Kleine Weihnachtspartita" van Joseph Ahrens gaf de mogelijkheid
om een heel scala van registraties aan de luisteraars voor te zetten.
Een typische baroksfeer kwam mee met de Gaillarde Natalizantis van
Estendorfer. Voor veel luisteraars kwam het besluit als kers op de
taart: een reeks van Advent- en Kerst improvisaties. De bekendheid
die Gerben Mourik heeft verworven door zijn improvisaties werd
hierin weer helemaal waar gemaakt.

Het bestuur van de Duyschot-concerten wenst u fijne
feestdagen en veel gezondheid in 2021!

Overzicht van alle concerten in seizoen september 2020 – april 2021

Duyschot Concerten Hendrik Ido Ambacht

Concertseizoen 2020 – 2021
Zaterdag 19 september 2020
16.00-17.00 uur
Wouter Harbers (piano)
Robert Cekov (viool)

Een muzikale Wereldreis
Wouter Harbers en Robert Cekov laten horen hoe muziek wordt
beïnvloed door de plek waar het geschreven is. Klassieke muziek van
o.a. Chopin en Debussy komt aan bod, maar ook muziek uit de Barok
en hedendaagse muziek.

Zaterdag 10 oktober2020
16.00-17.00 uur

Opmaat tot Beethoven
Hoewel Beethoven een uniek talent bezat zou zijn muziek zonder de
muziek van C.P.E. Bach en Mozart niet denkbaar geweest zijn. Dit
programma geeft enkele mooie voorbeelden van werken die
Beethoven naar alle waarschijnlijkheid gekend heeft en die vormend
zijn geweest voor de ontwikkeling van zijn eigen onstuimige stijl.

Pieter-Jan Belder (fortepiano)
Elise van der Wel (viool)

Zaterdag 14 november 2020
16.00-17.00 uur
Combattimento

Van Leipzig naar Berlijn
De oude muzikale wereld, die in de composities van vader Bach zijn
volmaakte vorm vond, komt in dit programma samen met de galante
klanken van een nieuwe voorhoede, waaronder Bach’s zoon Carl
Philipp.

Zaterdag 12 december 2020
16.00-17.00 uur
Gerben Mourik (orgel)

Een orgelconcert in de sfeer van Advent en Kerst

Zaterdag 16 januari 2021

Gemengd instrumentaal Barokconcert
Met o.a Sweelinck, Marin Marais en Telemann.

16.00-17.00 uur
Musica Delectatio

Zaterdag 30 januari 2021
16.00-17.00 uur
Musica Delectatio

???

Gemengd instrumentaal Barokconcert
Met o.a Sweelinck, Marin Marais en Telemann.

Zaterdag 13 februari 2021
16.00-17.00 uur
Duo De Thuiskomst
Quirine van Hoek (viool)
Ellen Zijm (accordeon)

Gemengd programma van Barok tot de 20e eeuw.
Laat u verrassen door de schitterende combinatie van viool en
accordeon en het virtuoze en ontroerende spel van dit duo.

Zaterdag 13 maart 2021
16.00-17.00 uur
Duo Mong
Aliya Iskhakova (piano)
Yulia Gubaydullina (viool)

Muziek uit de 19e eeuw
Aliya en Yulia zullen voor ons 19e eeuwse muziek vertolken,
waaronder ook Russische componisten.

Zaterdag 17 april 2021
16.00-17.00 uur
Vocaal ensemble Credo
Rien Donkersloot (orgel)

Gemengd vocaal en instrumentaal Barokconcert
Het programma wordt later bekend gemaakt

Tenslotte:
Er geldt dit seizoen een gemeenschappelijke prijs van € 10,- voor alle bezoekers
vanaf 18 jaar. Tot 18 jaar is de entree gratis.

Abonnement op de hele serie concerten
Overweeg om een abonnement op de gehele concertserie aan te schaffen.
Deze kost €45,- en voor 65+ €40. Degenen die vorig jaar een abonnement hadden,
krijgen dit jaar een korting van €5,- vanwege gemiste concerten door Corona.
Vrienden van het Duyschot-orgel krijgen €20 korting!

De abonnementen behoeft u niet te bestellen maar zijn verkrijgbaar aan de kassa
van het concert.

Sponsoren van de Duyschot Concerten
De volgende sponsoren maken de Duyschot Concerten mede mogelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonds Podium Kunsten
Stichting CAI fonds
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
De Sitter Bloemen
Pieter Dijksman, muziekproductie en fotografie
Wisse Makelaardij B.V.
Rabobank
Xebius Digital Printing
Operando B.V.
Musica Docet

Privacyverklaring
Op 25 mei 2018 werd de nieuwe privacywet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
In deze wet is voorgeschreven hoe een organisatie om moet gaan met
persoonsgegevens.
Over privacy willen we graag helder zijn. Omdat u uzelf heeft aangemeld als
ontvanger van onze nieuwsbrief, gaan we er vanuit dat wij uw toestemming
hebben om uw gegevens voor dat doel bij te houden. Deze gegevens gebruiken
wij alleen voor onze nieuwsbrief. De gegevens worden nooit aan anderen
verstrekt. Mocht u hiertegen op een moment bezwaar hebben of mocht u de
nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u ons dat altijd melden
via info@duyschot.nl.
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