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Beste ontvangers van de Duyschot Nieuwsbrief, 

Hierbij de nieuwsbrief van april 2021. 

17 APRIL BIJ DUYSCHOT: (Laatste concert van dit seizoen): 
ORGELCONCERT MET RIEN DONKERSLOOT (LET OP: VIDEO 
REGISTRATIE, HELAAS NOG GEEN “LIFE” CONCERT MOGELIJK!) 

 

Op 17 april a.s. hopen wij 
Rien Donkersloot te 
verwelkomen voor een 
orgelconcert.  
Rien Donkersloot studeerde 
orgel en kerkmuziek aan het 
Rotterdams Conservatorium. 
Beide studies sloot hij cum 
laude af. In 2003 won hij de 
3e prijs op het orgelconcours 
voor orgelstudenten in 
Brielle. In 2004 won hij het 
orgelconcours te Leiden voor 
conservatorium studenten in 
de categorie 
romantiek/20e/21e eeuw. In 
september van 2005 won hij 
de 1e prijs op het 
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orgelconcours voor orgelstudenten in Brielle.  

Rien is organist van de St. Joriskerk in Amersfoort en van de 
Laurentiuskerk in Mijnsheerenland. Daarnaast heeft hij een 
uitgebreide lespraktijk en is hij actief als (koor)begeleider. Van zijn 
spel verschenen vier cd’s, die in de pers zeer positief werden 
ontvangen.  

Zaterdag 17 april a.s. Dorpskerk, Kerkplein 13, 3342 BJ Hendrik-Ido-
Ambacht. Nadere informatie: www.duyschot.nl. Facebook: Duyschot 
Concerten.  

Helaas zijn bezoekers nog steeds niet toegestaan. Het concert wordt 
zonder publiek op 17 april in de dorpskerk opgenomen. Als de video-
registratie klaar en gepubliceerd is ontvangt u daarover een bericht. 

Foto: Rien Donkersloot 

 

 

 

 

Wilt u ons steunen om de kosten 

voor dit concert te dragen, dan 

kunt u doneren op 

rekeningnummer 

NL25RABO0161074022 van de 

Stichting Duyschot concerten, 

o.v.v. “concert 17 april”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.duyschot.nl/


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. 

 

 

Facebook: Johannes Duytschot op Facebook 
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Ons mailadres is: 

info@duyschot.nl 

https://www.facebook.com/


 

Wilt u de manier om deze nieuwsbrief te ontvangen wijzigen? 

Stuur dan s.v.p. even een mailtje naar info@duyschot.nl. 

Secretariaat - Wilma Stegeman‐de Waard ‐ (078) 610 48 70 


