BEIAARDCONCERTEN

9 JULI  19.00 UUR
VADER EN DOCHTER
BOUDEWIJN ZWART&
LYDIA MUSSCHE-ZWART
(GITAAR)
Beiaardconcerten
door professionele
beiaaardiers.
Dit jaar allemaal
leermeesters van onze
stadsbeiaardier JanGeert Heuvelman,
m.u.v. Rien Donkersloot. Ze zijn te beluisteren op de terrasjes en
in de straatjes rondom
de markt in Lochem.
Daarbij is er nu ook
een beeldscherm, zodat
u kunt zien wat zich
boven in de toren
afspreelt. Buiten, aan
de voet van de toren
staat een collectebus
voor een vrijwillige
bijdrage.

13 AUGUSTUS  19.00 UUR
HENK VERHOEF

20 AUGUSTUS  18.45 UUR
JAN-GEERT HEUVELMAN
& BOUDEWIJN ZWART
(PIANO)

16 JULI  19.00 UUR
GIJSBERT KOK

23 JULI  19.00 UUR
JAN-GEERT HEUVELMAN
Stadsbeiaardier van Gudulakerk

30 JULI  19.00 UUR
RIEN DONKERSLOOT
TOEGA
NG
VRIJ*

6 AUGUSTUS  19.00 UUR
BERNARD WINSEMIUS

PRAKTISCH
CORONA. Voor de concerten die u in de kerk beluistert, vragen wij u een registratie
bij binnenkomst en een gezondheidscheck. Wij vragen u ook de regel van 1½ afstand
te handhaven. Dank u wel.
TOEGANG VRIJ* De toegang van alle concerten is vrij. Als u de concerten waardeert én als u financiële mogelijkheden heeft - vragen wij u aan het einde van het concert een bijdrage. De richtbedragen zijn € 5,- voor de marktconcerten en € 10,- voor
de zomeravondconcerten. Als u extra bij wilt dragen, kijkt u dan op www.gudula.nu.
ROLSTOELGEBRUIKERS De Grote of St.-Gudulakerk is toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.
OPENING KERK De kerk is een half uur voor aanvang van een concert geopend.
Reserveren is niet nodig.
VRIEND WORDEN? Kijk op gudula.nu of spreek ons aan na een concert.
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BEIAARDCONCERTEN

2021
14 ZOMER
CONCERTEN
GUDULAKERK
GROTE of ST.-GUDULAKERK, MARKT 1, STAD LOCHEM - TOEGANG VRIJ*

ZOMERAVONDCONCERTEN

Toch nog twee hoogstaande klassieke concerten in de zomermaanden in Lochem!
Ze duren 1 tot 1,5 uur. Altijd even genieten van prachtig spel, of het voor u nu eind
van de week is, het begin van het weekend of een heerlijke vakantiedag.

MARKTORGELCONCERTEN
De marktorgelconcerten op de woensdag om half
twaalf ‘s ochtends in de zomervakantie zijn sinds
jaar en dag geliefde en drukbezochte concerten,
waarvoor mensen graag naar Lochem komen.
Luisteren naar ruim een half uur muziek door
professionele organisten. Dit seizoen hebben we nog
vijf concerten kunnen organiseren!

VRIJDAG 16 JULI  20.00 UUR
EKATARINA MET VERTELCONCERT ‘DE WEG’
Indrukwekkend migratieverhaal van gevierde mezzosopraan en harpiste.
“De Weg” vertelt het aangrijpende verhaal
van Ekaterina Levental over haar vlucht uit de
voormalige Sovjet Unie. Een verhaal over afwijzing, verlies, veerkracht en hoop, gezien door de
ogen van een tiener. Geïllustreerd met prachtige
muziek.
“Ik ben zó niets op deze aarde…”
Wilt u meer weten over deze bijzondere vrouw ,
kijk dan op ekaterina.nl

VRIJDAG 20 AUGUSTUS  20.15 UUR (!)
SWEELINCK KOPERKWINTET & ORGANIST
MAARTEN WILMINK
De gemiddelde leeftijd van het ensemble is
23 jaar! Garantie voor een jeugdige uitstraling en frivole onbevangenheid. Het ensemble is opgericht om orgelmuziek (letterlijk
en figuurlijk) nieuw leven in te blazen,
reden waarom dus altijd wordt opgetreden
in combinatie met orgel. Volg ze ook op
facebook.com/sweelinckkoperkwintet. U
wordt er vast heel vrolijk van,

WOENSDAG 21 JULI 
11.30 - 12.00 UUR
ELS DIJKERMAN
In de kerk is nu via een
beeldscherm het spelen van
de organist op het klavier
te zien”.

WOENSDAG 4 AUGUSTUS  11.30 - 12.00 UUR
HENK LINKER MET MEZZOSOPRAAN
VALERIA BOERMISTROVA

WOENSDAG 11 AUGUSTUS 
11.30 - 12.00 UUR
SUSANNE PAULSEN

TOEGA
NG
VRIJ*

WOENSDAG 28 JULI 
11.30 - 12.00 UUR
GERRIT HOVING

WOENSDAG 18 AUGUSTUS 
11.30 - 12.00 UUR
DENNIS VALLENDUUK
TOEGA
NG
VRIJ*

