
Al vele jaren is de Oude Jan 
aan de Kerkstraat 56 in Velp 
een podium voor muziek- 
ensembles, koren en voor-
dracht. Dit concept wordt 
erg gewaardeerd in de Velp-
se gemeenschap. 
In het seizoen 2018-2019 bie-
den wij u opnieuw een serie 
met acht concerten van hoge 
kwaliteit.  

Toegang

Toegang € 10 per concert, inclusief een glas wijn of fris na afl oop. 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 boek-
handel Jansen & de Feijter, Emmastraat 6 Velp. Met een kaartje uit de voorverkoop is 
uw plaats tot 15.15 uur gereserveerd.

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 fi nanci-
ele 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!

JAARPROGRAMMA  2018-2019

CONCERTEN IN DE OUDE JAN
                                            KERKSTRAAT 56  VELP  

Vrienden van
de Oude Jan

Programma OJ-concerten 2018-2019.indd   1 6-7-2018   10:18:09



Zondag 16 september 2018, 15.30 uur 

PENT’AMUSE
Annet Kruidhof   fluit
Marleen Abma   hobo
Irene Bos   klarinet
Karin Molenveld   hoorn
Martien Cohen Stuart   fagot

De vijf zeer ervaren musici van het Wageningse 
Blaaskwintet Pent’amuse spelen werken van Swee-
linck, Milhaud, Persichetti, Reicha en Jim Parker.

Zondag 21 oktober 2018, 15.30 uur 

ENSEMBLE REI
Aristotelis Potamianos   contrabas
Actueel: de beoogde celliste Maike Reisener is helaas 
verhinderd en wordt vervangen door een andere cel-
list of/en een violist. 

“In een tijd van terugkerende polarisatie op allerlei 
fronten, vinden wij, musici van Het Gelders Orkest, 
dat er een voorbeeld uit de kunst en de muziek 
moet komen, dat ons, allemaal zo verschillend, tot 
verzoening brengt. Ook de muziek die wij willen voordragen is zeer uiteenlopend.”

Zondag 18 november 2018, 15.30 uur

LA PRIMAVERA “CANTO AMOROSO” 
Anabela Marcos   sopraan 
Maaike Boekholt   viola da gamba
Regina Albanez   theorbe en barokgitaar 

Canto Amoroso is een hartstochtelijk en licht-
voetig programma met Italiaanse, Spaanse 
en Franse muziek vol liefde, vuur en passie. 
Muziek van o.a. Claudio Monteverdi, Juan Hidalgo, Marin Marais en Michel Lambert.

Kerstconcert zondag 16 december 2018, 15.30 uur  

ENSEMBLE ROSSIGNOL “ZOON VAN MARIA” 
Alice Gort-Switynk   klassiek zang (sopraan) / blokfluiten 
Elly van Munster   theorbe

Barok kerstconcert met o.a. de lofzang van Maria “O quam sua-
vis est Domine spiritus tuus” van L. da Viadana en “O che nuovo 
stupor” (de herders in de velden van Bethlehem) van F. Caccini, “The blessed Virgin Expostu-
lation” van H. Purcell en de breekbare lute song “Miserere my maker” (wees mij genadig) van 
Anonymous. Verder instrumentale composities van o.a. N. à Kempis, A. Vivaldi en N. Vallet. 

Zondag 20 januari 2019, 15.30 uur 

DUO HOUTWERK  “ECLECTIC” 
Gudrun Bourel   dwarsfluit
Jan Roel Hamersma   percussie

Een piccoloïste en een slagwerker uit Het 
Gelders Orkest nemen u mee langs ver-
schillende stijlen, invloeden en een arse-
naal aan instrumenten. U hoort werken 
van Dowland tot Scelsi, elk werk met een 
andere klankkleur en sfeer door de ver-
schillende fluiten en percussie- instrumenten die gebruikt worden. U zult zich geen mo-
ment vervelen!

Zondag 17 februari 2019, 15.30 uur   
“UPON THE WIND, BLOWING THROUGH TIME”
Sabine d’Hont   blokfluit  
Remco Jacobs   (barok)gitaar en zang

Een Engels programma met renaissance- en ba-
rokmuziek van o.a. John Dowland, Anthony Hol-
borne, Thomas Preston en Henry Purcell en songs 
van Remco Jacobs.

Zondag 17 maart 2019, 15.30 uur 

PIÙ CORDE 
Liene Madern-Stradina   fortepiano
Anna Jane Lester    viool

Liene (Estland) en Anna Jane (V.S.) gaan 
werken spelen van o.a. Louis-Gabriel Guil-
lemain, Hyacinthe Jadin en Étienne Méhul.

Paasconcert zondag 14 april 2019, 15.30 uur  

COPRARIO CONSORT   
“LAMENTATIO JEREMIAE PROPHETAE”
Esther Kronenburg   sopraan 
Saartje Schrage   viola da gamba
Juun Voorhoeve   viola da gamba
Martijn Verbrugh   viola da gamba

Een programma rond de Lamentaties (klaagzangen), 
die in de tijd voor Pasen worden uitgevoerd. Eén van de bekendste componisten van Lamen-
taties is Orlando di Lasso. Het Coprario Consort speelt een deel van zijn 4-stemmige Lamen-
taties en wisselt die indringende vocale muziek af met instrumentale stukken op verschil-
lende viola da gamba’s die speciaal voor hen werden gebouwd. 

Foto Claudio Frateschi
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