Al vele jaren is de Oude Jan
aan de Kerkstraat 56 in Velp
een podium voor muziekensembles, koren en voordracht. Dit concept wordt
erg gewaardeerd in de Velpse gemeenschap.
In het seizoen 2017-2018
bieden wij u een serie met
acht concerten van hoge
kwaliteit.

CONCERTEN IN DE OUDE JAN
KERKSTRAAT 56 VELP

Toegang
Toegang € 10 per concert, inclusief een glas wijn of fris na aﬂoop. Vrienden van de
Oude Jan betalen € 8, bezitters van een Gelrepas of CJP en jongeren tot 18 jaar € 5;
kinderen gratis. Kaartverkoop vanaf 15.00 uur in de Oude Jan.
Voorverkoop bij boekhandel Jansen & de Feijter, Emmastraat 6 Velp.
Sponsoren
Deze 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 onze sponsoren.
Informatie

Naast onze jaarlijkse concertreeks zijn er ook andere activiteiten in de
Oude Jan, zoals concerten van internationale toptalenten en lezingen.
Hierover informeren wij u graag. Daartoe kunt u terecht op de website
van de Vrienden van de Oude Jan, op onze facebookpagina of volg ons via
twitter. Ook houden wij u op de hoogte via onze periodieke nieuwsbrief
die u per e-mail kunt ontvangen. U kunt zich daarvoor aanmelden via onze
website: www.vriendenvandeoudejan.nl.
Vriend van de Oude Jan
Als Vriend van de stichting helpt u mee aan
het behoud van de cultuurhistorische waarden van de kerk. De stichting ondersteunt
met ﬁnanciële bijdragen voorzieningen in,
aan en rond de kerk. En zij zet zich in voor
een multifunctioneel gebruik van de kerk.
Onze 12e eeuwse Oude Jan, midden in èn
gedragen door de samenleving!
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Zondag 17 september 2017, 15.30 uur

Zondag 21 januari 2018, 15.30 uur

HET GELDERS BLAASKWINTET

PIÙ CORDE

Gudrun Bourel fluit
Bram Kreeftmeijer hobo
Irene Teepe klarinet
Mette Laugs fagot
Kirsten Jeurissen hoorn

Liene Madern-Stradina fortepiano
Anna Jane Lester viool

Luister naar Het Gelders Blaaskwintet,
musici uit Het Gelders Orkest, dat u
langs de dansmuziek van de afgelopen
eeuwen voert. Muziek die beelden oproept van baljurken met grote pruiken, zwarte
jurkjes met rode rozen of… Werken van o.a. Rameau, Farkas en Gershwin, maar ook de
beroemde Tango Jalousie van Niels Gade.
Zondag 15 oktober 2017, 15.30 uur

HET GELDERS ENSEMBLE
Pieternel van Lent viool
Boukje Raes viool
Joost Hillen contrabas
Het trio maakt al vele jaren deel uit van Het Gelders Orkest
en vindt het een uitdaging om verschillende muziekstijlen te presenteren, van klassiek tot tango, van klezmer tot
pop. O.a. Haydn, Händel en Bach, maar ook Rodrigues en
Desmond komen aan bod.
Zondag 19 november 2017, 15.30 uur

HET GELDERS CONTRABAS ENSEMBLE
Aristotelis Potamianos, Hans Blok, Joost Hillen,
Jacinta Molijn, Julianne Vogel
“We zijn de basgroep van Het Gelders Orkest, vijf
bassisten in hart en nieren en we vinden de contrabas het begin en het einde van de muziek! En we
maken geen onderscheid in genres en stijlen, wat
ons betreft gaan we van klassiek tot jazz en van barok tot rock!”

Liene (Estland) en Anna Jane (V.S.)
gaan werken spelen van o.a. Louis-Gabriel Guillemain, Hyacinthe Jadin en Étienne Méhul.
Zondag 18 februari 2018, 15.30 uur

FLOR D’LUNA
Marcel Verheugd gitaar en composities
Carla Koehorst zang
Manuela Verbeek cello
Oorspronkelijk gericht op de Portugese Fadomuziek, maar inmiddels is Flor d’Luna een
geheel eigen weg ingeslagen. Veel teksten
zijn afkomstig van de bekende Portugese
dichter-schrijver Fernando Pessoa, wiens
teksten veelal worden verbonden met “saudade”, het kenmerk van de Portugese ziel en
Fadotraditie. In 2017 wordt gewerkt aan een nieuw programma dat in de Oude Jan te
horen zal zijn.
Zondag 18 maart 2018, 15.30 uur

CASCATE STRIJKTRIO
Marjolein van Dingstee viool
Meintje de Roest altviool
Inge Grevink cello
Het trio kent elkaar al vanuit verschillende
kamermuziekensembles en Het Gelders
Orkest, waar zij alle drie aan de eerste lessenaars spelen. Voor ons spelen zij muziek
van Leo Weiner en de Serenade in D groot
van L. von Beethoven.
Zondag 15 april 2018, 15.30 uur

Zondag 17 december 2017, 15.30 uur

BERT SIMHOFFER bariton

Kerst met PANTA RHEI VOCAAL

Begeleiding op piano: Frank Affolter

Na het bijzonder gewaardeerde optreden
afgelopen december met Kerstliederen uit
Rusland en de Oekraïne komt Panta Rhei
Vocaal opnieuw met een kerstuitvoering
in onze Oude Jan.

Een muzikale reis met toppers uit een aantal Weense operettes,
schlagers uit de jaren dertig, evergreens uit de jaren vijftig en
zestig. En wat muzikale hits, met herinneringen uit zijn Velpse
jeugd.
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