Dorpskerkconcerten Leimuiden:

een gevarieerde concertserie op hoog niveau
met een dorpse sfeer.
Na de restauratie van de Dorpskerk, een rijksmonument,

en de bouw van de Ontmoeting is in 2012 een mooie
multifunctionele accommodatie gerealiseerd in het hart van
Leimuiden. Vanuit de gedachte om dit bijzondere gebouw
op een zo breed mogelijke manier open te stellen voor het
dorp is in 2014 de serie concerten in de Dorpskerk ontstaan.
Deze concerten, drie per seizoen, kenmerken zich door een
gevarieerde programmering en onverwachte samenwerkingen
op hoog niveau. De andere concerten van dit seizoen zijn op
26 januari en 22 maart. Meer informatie vindt u op www.
dorpskerkconcerten.nl.

Verschillende lokale kunstenaars krijgen tijdens de

concerten de kans om hun kunstwerken te tonen aan
het publiek. Tijdens dit concert zijn foto’s te zien van
fotoLifeView.

Wilt u op de hoogte blijven van de
Dorpskerkconcerten? Dat kan! Schrijf u in voor onze e-mail

nieuwsbrief via de formulieren aanwezig bij de concerten of
via onze website www.dorpskerkconcerten.nl. Ook kunt u ons
vinden op Facebook. Zo mist u geen concert!

Wijzigingen voorbehouden. Contact: info@dorpskerkconcerten.nl.
Dorpskerkconcerten Leimuiden wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Het Accordeontrio
Drieks Daams
Ton Krijger
Theo van der Hoorn

Kim Bosch, hobo
Martin Boek, gitaar
Marcel Fuchs, piano

Koffie v.a. 12:30
Programma 10 november 2019,
Aanvang concert 13:00 tevens toegangsbewijs á €10,-

Programma
Bando
Astor Piazolla (1921 - 1992)
Vijf jaar geleden, op 9 november
2014, vond in de dorpskerk in
Leimuiden een concert plaats
van Het Accordeontrio en gitarist
Martin Boek. Het concert, dan

nog koffieconcert geheten, bleek
een voorbode van een muzikale reis
waarvan de bestemming, vijf jaar na
dato, nog steeds niet bereikt is.
Veel verschillende musici stonden
op het podium: strijkers van
het Rotterdams Philharmonisch
Orkest, jonge enthousiaste
conservatoriumstudenten en
talentvolle musici gevlucht uit Syrië.
Hoe divers de muziek en musici ook
waren, steevast hadden de concerten
één ding gemeen: de wil om het
publiek te verrassen, steeds opnieuw.
Wij zijn er trots op dat zoiets mogelijk
is in onze eigen Dorpskerk. Wij hopen
van harte u ook de komende vijf
jaar weer te mogen verwelkomen bij
nieuwe muzikale ontmoetingen en
verrassingen. Leve de muziek!

Tango Piccolo no. 4
Drieks Daams
Acide Tango
Michel Kirschner (1952)
Asturias
Isaac Albeniz (1860 - 1909)
Sonata voor hobo en piano
Elégie - scherzo
Francis Poulenc (1899 - 1963)
Gabriel’s Oboe
Ennio Moricone (1928)
Concerto voor gitaar, derde deel (allegro)
Antonio Vivaldi (1678 - 1741)

Pauze

Tango’s van Astor Piazolla (1921 - 1992):
Libertango
Introduccion al Angel
La Muerta del Angel
Oblivion
Milonga del Angel
Adios Nonino

