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Het Accordeontrio
Drieks Daams

Ton Krijger
Theo van der Hoorn

Martin Boek, gitaar

Barokensemble 
Concerto Valiante 

James Hewitt, viool
Xiangji Hewitt, viool
Gülce Sucular, cello

Leonardo Valiante, klavecimbel

Merwede duo
Els van der Weij, saxofoon

Sophie van Dijk, harp
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2022 -
2023

Zomers 
openluchtconcert 

Mavileo
Fiona Watson, cello

24
Juni
19:30 Gratis!



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 centrum 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. Ook zijn 
bij elk concert werken te bezichtigen van lokale kunstenaars.

Waar en wanneer zijn de concerten? Deze vinden plaats op 13 november, 22 
januari en 19 maart om 13:00 in de Dorpskerk in Leimuiden, Dorpsstraat 49. Er is ko�  e 
vanaf 12:30. Kaarten á €10,- (kinderen €5,-) zijn te koop bij de Gemakswinkel (Nokweg 
3, Leimuiden) en aan de deur zolang de voorraad strekt. Na a� oop is er gelegenheid om 
met elkaar na te praten onder 
het genot van een drankje. Dit 
jaar is er ook een gratis zomers 
openluchtconcert op 24 juni.

Wilt u op de hoogte blijven? 
Dat kan! Kijk op onze website 
www.dorpskerkconcerten.nl 
voor meer informatie over de 
concerten, of om u in te schrijven 
voor onze e-mail nieuwsbrief. 
Ook kunt u ons vinden op 
Facebook. Zo mist u geen 
concert!
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