Muziek in de

Torenpleinkerk
Programma
najaar 2018

Vleuten

Voluit Feest

E

en goed feest begint met een zorgvuldige voorbereiding. Zo kennen de twee belangrijkste feesten in de
kerk, Kerst en Pasen, de Advent- en 40-dagentijd als
voorbereiding. Het wordt echter steeds moeilijker om
het geduld op te brengen om nog echt te wachten op
het grote feest. Nog voor dat Sinterklaas zijn hielen heeft gelicht galmt er buiten, maar ook steeds vaker binnen de kerk een
opgetogen 'Midden in de Winternacht'. Als dan eindelijk het
feest is aangebroken op 24 december, dan is er hooguit nog een
kerstfeest op 25 december en daarna is de rust weergekeerd. Het
gevolg is dat in de kersttijd (van 24 december tot 2 februari)
nagenoeg alle muziek is verstomd.
In Vleuten vieren we de feesten zo uitgebreid mogelijk. Daarom
hebben we dit jaar gekozen voor een intensief muziekprogramma juist in de Kersttijd. Een muzikaal hoogtepunt zijn de vespers
op 1 januari 2019, het feest van de Besnijdenis en Naamgeving
van Jezus, waarin de 4e cantate uit Bach’s Weihnachtsoratorium
zal klinken, die Bach heeft geschreven voor 1 januari.
November is de maand van de heiligen: Willibrord (7 november), Sint Maarten (11 november) en Nicolaas (5/6 december).
Dit jaar willen we aandacht geven aan de vrouwen onder hen.
We participeren in het Festival Mystieke Vrouwen met o.a.
een concert op 14 oktober. De film 'Vision', over het leven van
Hildegard von Bingen zullen we op 19 november vertonen in
de kerk. Actuele informatie over het festival is te vinden op
www.mystiekevrouwen.nl.
We wensen u veel plezier bij de concerten in de Torenpleinkerk
en hopen u regelmatig te mogen verwelkomen. Kijkt u eens om u
heen of er in uw straat of wijk mensen zijn die niet vaak de deur
uitkomen, nodig ze uit en neem ze mee naar onze concerten en
naar de ontmoeting die we na de concerten hebben. Dan zijn
onze concerten een dienst van de Kerk aan de samenleving.
Idelette Otten, voorganger
Dick van Dijk, kerkmusicus
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ondag

9 septeMber - 15.00 uur

toMMy van doorn
Stadsbeiaardier van Boxtel

bv

tartZondag
ondag

16 septeMber - 15.00 uur

beiaard anders
met stadsbeiaardier Malgosia Fiebig, Joris van Haaften (cello) en Peter Koetsveld (klarinet). Delen uit de
cellosuites van Bach op beiaard en klarinet en beiaardmuziek van Henk Badings op klarinet en cello.

28 septeMber - 20.00 uur

osnisch koor o.l.v. ines

leijen

Na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina heeft dit
reiskoor een schat aan Bosnisch en Kroatisch repertoire opgebouwd. Met begeleiding van accordeon en
klarinet.
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kerkdienst
Zondag 7 oktober
10.00 uur

israëlZondag
Voorganger ds. Idelette Otten.
M.m.v. de cantorij o.l.v. Ines
Leijen en chazan Moshe
Lewkowitz, die na afloop van
de dienst op de beiaard Joodse
muziek zal spelen.
Z
 15.15

ondag

14 oktober

uur

kaMerkoor de nieuWe vaart
o.l.v. Michiel Rozendal.
Als opmaat voor het
Festival Mystieke Vrouwen
(www.mystiekevrouwen.nl)
bestaat het programma
voornamelijk uit muziek
van vrouwelijke componisten en/of tekstschrijvers. Toegang € 12,Kaartverkoop via
www.podiumplein.nl
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3 noveMber - 20.00 uur

Mater

Vocaal ensemble Ab Novembris o.l.v. Karel Demoet
Tien zangers brengen u in vervoering met het
Stabat Mater van D. Scarlatti. Het programma
wordt aangevuld met delen uit de Mariavespers
van Monteverdi, o.a. Beatus Vir, Lauda Jerusalem
en Pulchra Es. Aan dit concert wordt meegewerkt
door een strijkersensemble van de 'Utrecht Company of Music' en Bas Groenewoud op orgel.
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rijdag

Zondag 4 noveMber - 10.00 uur

26 oktober - 20.00 uur

fscheidsconcert

bätZorgel

Door Dick van Dijk, Jan Boerwinkel en Arie Griffioen.
Na dit concert zal het orgel in de werkplaats van
Hans van Rossum in Wijk en Aalburg worden gerestaureerd. De verwachting is dat het orgel eind 2019
weer terugkeert naar Vleuten.
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Maandag 29 oktober, dinsdag 30 oktober
vanaf 11.00 uur

openbare repetitie allerZielenconcert
Nieuwe Philharmonie Utrecht o.l.v. Johannes Leertouwer. Ingestudeerd worden het 'Stabat Mater' van
Vivaldi en de cantate 'Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust', BWV 170.
Nieuw dit jaar: koffie en thee in Buurtcentrum 'de
Schakel' aan de Schoolstraat 11.
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Voorganger ds. Idelette Otten, Dick van Dijk
(organist) en de cantorij o.l.v. Ines Leijen.

Vespers
van Woensdag 7 noveMber 2018
t/M Woensdag 30 januari 2019.
19.30 uur
tijdens de 'Musica pro deo'
Zullen alle piano-sonatinas van
MuZio cleMenti (1752 – 1832)
Worden uitgevoerd.
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De naamheilige van de Torenpleinkerk is de heilige Willibrord.
De Rooms Katholieke Kerk
draagt zijn naam nog. Samen
met de parochie Licht van Christus organiseren we ieder jaar op
zijn sterfdag 7 november de Willibrordlezing.
Jean-Jacques Suurmond verzorgt dit jaar de Willibrordlezing. Suurmond is bekend als
columnist, schrijver, theoloog en
personal coach. Aansluitend zal broeder Titus uit
Engeland zijn licht laten schijnen op de lezing:
Broeder Titus begon ooit als fotograaf en autocoureur, maar maakte een carriere-switch door monnik
te worden. Eerst in de Achelse Kluis en nu als gastenbroeder op Caldey Island. Een unieke gelegenheid om deze bijzondere monnik te ontmoeten.

Zangkoor Vleuten-De Meern o.l.v. Hans van Tent

Woensdag 7 noveMber - 20.30 uur

ondag

illibrordleZing

2 deceMber - 15.30 uur

ondagMiddagZang
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7 deceMber - 20.00 uur

eW

Wondrous tide!

Ruth Willemse (sopraan) en Vital Stahievitch
(piano). Liederen van Gustav Mahler en Richard Wagner omarmen in dit programma die
van Edward Elgar, de meest Europese onder de
Britse componisten: de Rückert Lieder, de Sea
Pictures en de Wesendonck Lieder.

Deze bijzondere avond begint om 19.30 uur met
het vieren van de vespers in de Torenpleinkerk.
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Zondag 2 deceMber - 10.00 uur
erste adventsZondag

(gaudete)

Dienst van Schrift en Tafel, ds. Idelette Otten
m.m.v. de cantorij o.l.v. Ines Leijen.

Maandag 19 noveMber - 19.30 uur

filM in de kerk:

vision

leben der
hildegard von bingen

aus deM

vrijdag 16 noveMber
t/M Zondag 25 noveMber
festival Mystieke vrouWen
in de utrechtse kerken

WWW.MystiekevrouWen.nl
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openbare repetitie
Messiah - g.f. händel

Voorganger ds. Idelette Otten m.m.v de cantorij
o.l.v. Ines Leijen. Organist: Jan Boerwinkel.

12 en donderdag 13 deceMber
vanaf 11.00 uur
oensdag

Nieuwe Philharmonie Utrecht o.l.v. Johannes
Leertouwer. Zie ook 29 en 30 oktober.
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14 deceMber - 20.00 uur

oncert

'Zoon van Maria'

Ensemble Rossignol,
Alice Gort-Switynk
klassiek zang
(sopraan) / blokfluiten en Elly van Munster luit / theorbe.
Zaterdag 22 deceMber 18.30 en 20.30 uur

 kr

erstconcerten gospelkoor
ejoice o.l.v. reMco hakkert

Gospelkoor Rejoice bestaat uit een groep mensen
in de leeftijd variërend van 20 tot 55 jaar. Gospelkoor Rejoice wordt begeleid door haar eigen band,
bestaande uit drums, basgitaar, stage piano en >

Maandag 24 deceMber - 22.00 uur
erstnachtdienst
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dinsdag 25 deceMber - 10.00 uur

oogfeest van de geboorte
van de heer

Voorganger Idelette Otten, organist Dick van Dijk,
Koperensemble Torenpleinkerk o.l.v. Arie Griffioen.

 Wc

oensdag



Een
me
we
den
ten
we
Pre
Op
Toe

26 deceMber - 15.30 uur

oncert

Concert op de gedenkdag van
Stefanus, diaken en eerste
martelaar. Maria, Mondriaan
en Freddy Mercury. Beelden
en muziek van vluchtelingen
toen en nu.

zo nu en dan enkele percussie-instrumenten.
Kaartverkoop via www.gospelkoorrejoice.nl
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28 deceMber 19.30 uur

rijdag

eihnachtsoratoriuM

11 januari - 20.00 uur

uZiek uit de

Een bijzondere avond, geheel gewijd aan Bach's
meesterwerk voor de Kersttijd. Geen concert dus,
wel veel muziek, met interessante wetenwaardigheden erbij. Grootbeeld projecties en muziekfragmenten brengen in beeld hoe het kerstverhaal op muziek
werd gezet, op een wijze zoals alleen Bach dat kon.
Presentatie: Jan van Ramshorst.
Opgave via www.muziekmonumenten.nl
Toegang gratis; collecte na afloop.

republiek

Ensemble Chanterelle met werken van o.a.
De Fesch, Huijgens en Josina van Boetzelaer.
Ingrid Wage, zang; Hanneke Provily, traverso;
Martine Visser, klavecimbel en Jan Kaldeway, gamba.
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rijdag

18 januari - 20.00 uur

ussische klassieke Meesters
ontMoeten traditionele volksliedjes

Concert door Elena Bazhenova (zang) en Karina
Markarova (piano).

 ov

rijdag
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Maandag 1 januari 2019 - 15.30 uur

25 januari - 20.00 uur

MagnuM MysteriuM

aaMgeving en besnijdenis

Vocaal kwartet Canteremo! met Rineke Dooijewaard,
sopraan; Annemarie de Vos, alt; Hans van Tent, tenor
en Arnold van Dijk, bas. Er klinken werken van o.a.
Morales, Gallus, Arcadelt, Guerrero, García en de
Victoria. Het thema 'O magnum Mysterium' heeft
betrekking op de achterliggende periode van Kerst.

(1 januari, octaafdag van Kerstmis)
Vespers met cantate 4 van het
Weihnachtsoratorium J.S. Bach.
Voorganger ds. Idelette Otten,
Capella di San Nicolaï o.l.v. Ko
Zwanenburg, organist: Berry van
Berkum.
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Zondag 6 januari - 10.00 uur

pifanie, verschijning
(driekoningen ) van de

heer

Voorganger ds. Idelette Otten, m.m.v. projectkoor o.l.v. Ines Leijen m.m.v. Alvaro Pinto Lyon en
Renato Freyggang. O.a. Navidad Nuestra - Ariel
Ramirez.
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Loflied
Het loflied op de Maker brengt bijeen
wat nu vervallen en verworpen is.

Muziek in de
Torenpleinkerk
Vleuten najaar 2018
is een uitgave
van de Protestantse
Wijkgemeente Vleuten.

Hymnen bouwen de kerk van mijn jeugd
om mij heen, die oude Breepleinkerk.

Oplage: 2.500 ex.
Redactie: Idelette Otten
en Dick van Dijk

Het plafond bood geborgenheid,
de kroonluchter waarheid,
de witte muur vrijspraak,
ik was gekleed in kleding van licht.

De concerten
in de Torenpleinkerk
worden georganiseerd
door de Protestantse
Wijkgemeente Vleuten.

Ik zing het loflied op de Maker
dat orde in de chaos schept.
Anton Ent, bij Psalm 42

Actuele informatie
is te vinden op

Torenpleinkerk.nl
#torenpleinkerk
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