
Programma 24 januari 2016

tevens toegangsbewijs

Dorpskerkconcert 
Leimuiden 

Prijs € 10,— Kinderen (t/m 12 j. ) €5,—

Concerten in de Dorpskerk 
Na de restauratie van de Dorpskerk, een rijksmonument, en de 
bouw van de Ontmoeting is in 2012 een mooie multifunctionele 
accommodatie gerealiseerd in het centrum van het dorp 
Leimuiden. Vanuit de gedachte dat de Protestantse gemeente in 
Leimuiden kerk wil zijn van en voor het dorp, ontstond het idee 
om dit markante gebouw ook op een andere wijze ten dienste van 
het dorp te stellen. Zo is vorig jaar deze serie concerten in de 
Dorpskerk ontstaan. Dit seizoen zullen er drie concerten zijn, het 
volgende en laatste is op 6 maart met Martin Boek en 
Het Accordeontrio. 
Het organiserend comité wenst u veel luisterplezier. 

Sponsors: 

Van Diemen Zuivelservice 

    

/dorpskerkconcerten Koffie v.a. 12.30 uur

Aanvang concert 13.00 uur

Nr. 

Trio Da Capo
Hans Tobel (dwarsfluit), 

Anja van de Braak (basklarinet) 
Peter Dingemanse (piano)

en
Martin Boek (gitaar) 

Theo van der Hoorn (accordeon)



Martin Boek en Theo van der Hoorn 

Matteo Falloni (b. 1969)	 	 Felix Tango

	 	 

Theo van der Hoorn (b. 1960) 	 Capriccio

	 	 

Manuel de Falla (1876-1946) 	 Spaanse dans 


Martin Boek 
Theo van der Hoorn 

Beide Leimuidense musici ontmoetten elkaar bij een 
gezamenlijk project in deze kerk en werken sindsdien met 
enige regelmaat samen. Het stuk Capriccio was de aanleiding 
voor een nauwere samenwerking als duo. Zij vinden elkaar in 
de nog korte historie van zowel de gitaar als het accordeon. 
Beide instrumenten hebben zich vooral in de 19e en 20e eeuw 
als concert-instrument ontwikkeld. Bovendien vinden Martin en 
Theo dat beide instrumenten elkaar geweldig aanvullen en 
samenklinken. Zij spelen vanmiddag twee originele en nieuwe 
stukken voor deze combinatie en de bekende Spaanse dans 
van de Falla. 

Trio da Capo 
Dit trio is een zelfstandig onderdeel van het Ensemble Da 
Capo '88, een kamermuziekgezelschap dat in 1988 werd 
opgericht door toenmalige studenten van het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. Het ensemble, met als 
basisbezetting fluit, hobo, klarinet, hoorn, fagot en piano, kent 
een roemruchte geschiedenis met vele hoogtepunten. Het 
ensemble maakte binnen- en buitenlandse toernees en werkte 
samen met beroemde musici als Jean Françaix en Mstislav 
Rostropovitsj. 

Herhaaldelijk heeft het ensemble opgetreden voor leden van 
de Koninklijke Familie - waaronder Koningin Beatrix en Prins 
Claus - en voor ministers en staatssecretarissen. Zij spelen 
vanmiddag een repertoire van barok tot vroege romantiek, 
maar besluiten met verrassend andere muziek van Mike 
Mower, een hedendaags componist.

Trio Da Capo 

Benedetto Marcello		 : Sonate in a kl.t. op.2 nr.10

(1686-1739)	 	 	 	 - Largo

	 	 	 	 	 - Allegro

	 	 	 	 	 - Largo

	 	 	 	 	 - Allegro

	 	 	 	 	 - Minuet	 	 


Wolfgang Amadeus Mozart	 : Andante in C, KV 315	
(1756-1791)	 


Franz Schubert	 	 	 : Auf dem Flusse 

(1797-1828)	 	 	 	 (Uit: Die Winterreise)	
	 	 	 	 	 : Aufenthalt 

	 	 	 	 	 (Uit: Schwanengesang)	 


Mike Mower	 	 	 	 : Musical Postcards

(b.1958)	 	 	 	 - Havana Cha Cha

	 	 	 	 	 - Rivièra ‘62

	 	 	 	 	 - Cossackaya

	 	 	 	 	 - Andalucia More

	 	 	 	 	 - Dodd’s Old Job


Na afloop gelegenheid om even na te praten en wat te drinken.
!


