
Al vele jaren is de Oude 
Jan een podium voor 
muziekensembles, ko-
ren en voordracht. Dit 
concept wordt erg ge-
waardeerd in de Velpse 
gemeenschap. 
In het seizoen 2016-
2017 bieden wij u een 
serie met acht concer-
ten van hoge kwaliteit.  

Toegang
Toegang € 10 per concert, inclusief een glas wijn of fris na afloop. Vrienden van 
de Oude Jan betalen € 8, kinderen vanaf 10 jaar, bezitters van een Gelrepas of 
CJP € 5. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Jansen & de Feijter, Em-
mastraat 6 Velp, 026 362 89 59 en voor aanvang in de Oude Jan.

Sponsoren
Onze concertserie wordt mede mogelijk gemaakt door onze trouwe sponsoren. 
In de programma’s die voor elke uitvoering worden uitgereikt vindt u steeds een 
inlegvel met een overzicht van hen die ons financieel ondersteunen.

Informatie per e-mail
Naast onze jaarlijkse concertreeks zijn er ook andere activiteiten in de Oude Jan, 
zoals concerten van internationale toptalenten of lezingen. Wilt u per e-mail op 
de hoogte blijven van onze activiteiten? Stuur dan een mailtje naar aanmelden@
vroj.nl. U kunt zich desgewenst heel gemakkelijk weer afmelden.

Vriend van de Oude Jan
U draagt de Oude Jan een warm hart toe en u wilt meehelpen aan het behoud er-
van? Word dan Vriend van de Oude Jan. De stichting beijvert zich voor het behoud 
van de cultuurhistorische waarden van de kerk. Zij ondersteunt met financiële bij-

dragen voorzieningen in, aan en rond de kerk en 
zet zich in voor een multifunctioneel gebruik van 
de kerk: onze Oude Jan, midden in èn gedragen 
door de samenleving! 

U kunt zich aanmelden via onderstaande website.

www.vriendenvandeoudejan.nl 
facebook.com/vriendenvandeoudejan

JAARPROGRAMMA  2016-2017

CONCERTEN IN DE OUDE JAN
                                            KERKSTRAAT 56  VELP  

Vrienden van
de Oude Jan

Programma OJ-concerten 2016-2017.indd   1 16-5-2016   22:11:21



Zondag 18 september 2016, 15.30 uur

ELEONORE PAMEIJER  fluit 
RALPH ROUSSEAU  viola da gamba

Eleonore - o.a. bekend vanuit haar werk in het Asko-Schön-
bergensemble - en Edisonwinnaar Ralph spelen muziek van 
Vivaldi, Telemann, Debussy en J.S. Bach, maar ook een splin-
ternieuw en speciaal voor hen gecomponeerd muziekstuk 
van de Amerikaanse componist Joseph Landers. 

Zondag 16 oktober 2016, 15.30 uur 

DIRK OVERBEEK   “VAN BACH TOT ZOLOTAREV” 

De begaafde jonge accordeonist Dirk Overbeek (1998) 
won begin 2016 de eerste prijs op het Prinses Christi-
na Concours regio Oost. Hij zal werk spelen van diverse 
stijlen uit verschillende periodes met nadruk op voor ac-
cordeon bewerkte klassieke werken van bijvoorbeeld J.S. 
Bach en Scarlatti en modern-klassieke werken speciaal 
gecomponeerd voor het instrument, door bijvoorbeeld 
Lundquist en Zolotarev.

Zondag 20 november 2016, 15.30 uur

LISA FRANKEN   cello en piano  

Lisa is wat betreft haar conservatoriumopleidingen,  
de concoursen waarmee ze talrijke prijzen won, als 
ten aanzien van haar optredens  sterk internationaal 
georiënteerd. In de Oude Jan speelt Lisa  werken van 
J.S. Bach, Schubert, Debussy , Kodaly, Albeniz en Piaz-
zolla. Tijdens het concert wisselt zij beide instrumen-
ten af.  

Zondag 18 december 2016, 15.30 uur  

Kerst met PANTA RHEI VOCAAL

Kerstliederen uit Rusland en de 
Oekraïne, waaronder het Ave 
Maria van Rachmaninov, staan 
deze middag op het kerstpro-
gramma van Panta Rhei  Vocaal. 
Tussendoor worden passende 
kerstvertellingen voorgelezen. 
Het concert wordt besloten 
met het samen zingen van een 
aantal oude  kerstliederen. 

Zondag 15 januari 2017, 15.30 uur

ONEIROS ENSEMBLE   “DANCING DAY” 
Liesbeth Vreeburg  harp
Johan Olof  viool

De veel gevraagde harpiste Liesbeth Vreeburg speelt van-
daag samen met Johan Olof, kleinzoon van de wereldbe-
roemde violist Theo Olof. U hoort de laatste uitlopers van 
de romantiek in Saint-Saëns Fantaisie, een nieuwe lichtheid 
in de Danse van Debussy en verstilde en sobere muziek van 
Pärt. Na de prachtige vijfde vioolsonate van Bach brengen De 
Falla en Bartók u in de wondere wereld van de volksmuziek.

Zondag 19 februari 2017, 15.30 uur 

KATHY MCDONALD  fluit 
PAT BIANCULLI  gitaar 

Over uit Brooklyn – New York. Het eerste optreden van Kathy 
en Pat in Nederland vond plaats  in 1991 in De Doelen in 
Rotterdam, nu komen ze voor de derde keer naar de Oude 
Jan! Zij spelen muziek van o.a. J.S. Bach, Mauro Giuliani en 
Stephen Goss en brengen de Europese première van “Meet-
ing at C”, eind 2015 voor hen gecomponeerd door Carlo Domeniconi. 

Zondag 19 maart 2017, 15.30 uur 

THE SPIRIT OF GAMBO   
Freek Borstlap  viola da gamba
Gesina Liedmeier   viola da gamba 
Ivanka Neeleman   viola da gamba  

The Spirit of Gambo speelt op prachtige, speciaal voor het 
ensemble gebouwde viola’s da gamba, vervaardigd door Ge-
sina Liedmeier, die haar atelier heeft in Velp. De beschilderde 
instrumenten en de gebeeldhouwde dierenkoppen zijn een lust voor oog en oor. 
Een middag genieten van Engelse en Duitse Barokmuziek, met als componisten 
o.a. Orlando Gibbons en J.S. Bach. 

Zondag 9 april 2016 Palmzondag, 15.30 uur 

ARNHEMS SLAVISCH KOOR 
o.l.v. Svetlana van Wielink

Het Arnhems Slavisch Koor zingt liederen en 
gezangen uit de Paasliturgie van de Oosters 
Orthodoxe kerken, vooral de Russisch-Ortho-
doxe. Muziek zoals die al eeuwen ontroert. 
‘De eenvoud en schoonheid van de melodische harmonieën raken de ziel’, 
schreef een recensent. Het koor trad meerdere malen op in het buitenland.

MAJANKA FOTOGRAFIE
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