Concertagenda 2018-2019
in de kerk van Sint Jan de Doper, Sint Jansplein 2 te Waalwijk
Alle concerten zijn op zondag (behalve het concert van 12 januari 2019) en beginnen om
14.30 uur. De entree is gratis, na afloop wordt om een vrijwillige bijdrage gevraagd.
U bent van harte welkom!

16 september

Klezmajeur
Klezmerband uit Eindhoven met een prachtig themaprogramma: Klezz
La Vie! Vier dat je van de wereld mag en kan genieten, samen en in
vrijheid, zodat niemand te kort komt. Vier dat je lot is verweven met
dat van je medemensen, ondanks de uitdagingen en tegenslagen die
het leven biedt.

21 oktober

NEXT, Arabesk en Ladies First o.l.v. Ton van Baest
Drie koren onder leiding van Ton van Baest geven een gevarieerd en
verrassend concert.

25 november

Kozakken Ensemble
‘Het Kozakken Ensemble’ (Rijswijk, Zuid-Holland) treedt op in kerken,
theaters, en culturele centra. Het repertoire bestaat uit een mix van
Kerkmuziek en Slavische gezangen uit diverse Oost-Europese landen,
volksliederen en authentieke kozakkenliederen uit deze landen,
voornamelijk uit de 19e en 20e eeuw.

16 december

Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia
Een breed mannenkoor zowel qua samenstelling als qua repertoire. Zij
zingen wereldlijke muziek als oratorium en opera naast repertoire uit
musicals, barbershop en popsongs maar ook geestelijke muziek.
Bestaat uit meer dan 90 mannen. Gevarieerd programma.

12 januari

Neva Ensemble (let op, dit is op zaterdagavond om 20:00 uur)
Professioneel kleinkoor uit Sint Petersburg, Rusland, en een bekende
in Waalwijk en in de Sint Jan. Zij brengen liederen uit de SlavischByzantijnse kerkmuziek, kerstliederen, Russische volksmuziek.

17 februari

Operaconcert
Door bariton Wil van Leijsen en sopraan Nancy Verschuuren, begeleid
op piano door Joep Meijer.

10 maart

Vocal group ‘Close2vida’ en koor ‘Pistache’ o.l.v. Erik van Vugt
Close2Vida zingt close harmony op een uitdagende en intensieve
manier. Koor Pistache brengt een gevarieerd repertoire van pop,
musical en Nederlandstalig. Beide gezelschappen staan onder leiding
van dirigent Erik van Vugt. Zij brengen deze middag een vlot en
gevarieerd programma.

7 april

‘Stabat Mater’ door Vioolschool Fiedelino
De Stabat Mater van Pergolesi wordt uitgevoerd door 9 gevorderde
vioolleerlingen van vioolschool Fiedelino van Leontien Akkerman uit
Drunen. Daarnaast spelen ook ouders en muziekvrienden mee op
altviool, cello en contrabas. Organist Rob Dommisse neemt de
orgelpartij voor zijn rekening en de bekende dirigent Lucas Vis staat
voor het orkest. De vier zangsolisten die de solo’s verdelen hebben
allen een conservatorium-opleiding.

26 mei

Oratoriumvereniging Cantate Corde
Deze oratoriumvereniging uit Raamsdonk brengt het Requiem van
Daley, en delen uit het Requiem van Brahms.
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