
Al vele jaren is de Oude Jan 
aan de Kerkstraat 56 in Velp 
een podium voor muzieken-
sembles en koren. De wijze 
waarop invulling wordt gege-
ven aan de jaarlijkse concert-
serie krijgt veel waardering in 
de Velpse gemeenschap. 
In het seizoen 2019-2020 bie-
den wij u opnieuw een serie 
met acht concerten van hoge 
kwaliteit.  

Toegang

Toegang € 12 per concert, inclusief een glas wijn of fris na afl oop. Vrienden van de 
Oude Jan betalen € 10, 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!
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Zondag 15 september 2019, 15.30 uur 

DUO STROBEL - ROELS 
Boguslaw Jan Strobel                piano
Kristien Roels                             viool

Twee coryfeeën in de muziekwereld. Gaan door het leven als 
duo, zowel in de echt als in de muziek. Boguslaw Strobel heeft 
veel bekendheid zowel in Europa, de Verenigde Staten als in de 
Aziatische landen. Kristien concerteerde in de Europese landen 
en ontving een Edison Award met het Goeyvaerts Strijktrio.

Zondag 20 oktober 2019, 15.30 uur 

MERLE & SARAH VAN DER LIJKE
Merle van der Lijke         harp 
Sarah van der Lijke        fluit

Harpiste Merle van der Lijke (14) won in april 2019 de 2e prijs 
tijdens de nationale finale van het Prinses Christina Con-
cours. Samen met haar jongere zus Sarah zal ze stukken 
spelen uit verschillende periodes en verschillende stijlen 
ten gehore brengen, van klassiek tot jazz, solo en samen.
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Zondag 17 november 2019, 15.30 uur 

YUKIKO HASEGAWA         piano

Yukiko speelde eerder in een overvolle Oude Jan tijdens het 
Euregio Rijn Waal Festival. U zult opnieuw gaan genieten 
van de Japanse pianiste. Haar docent aan het Amsterdams 
conservatorium, Willem Brons, beschreef Yukiko als ‘een 
verfijnd, sensitief en muzikaal performer/pianist, met een 
opmerkelijk inzicht in de verschillende stijlen’. 

KERSTCONCERT zondag 15 december 2019, 15.30 uur  

ARNHEMS SLAVISCH KOOR 
Svetlana van Wielink         dirigent

Een eerder optreden van het Arnhems 
Slavisch Koor in de Oude Jan was een 
groot succes. Nu komt het koor met 
een Kerstprogramma met  liederen en 
gezangen uit de Oosters Orthodoxe 
kerken, vooral de Russisch-Orthodoxe. 
Muziek zoals die al eeuwen ontroert. ‘De eenvoud en schoonheid van de melodische har-
monieën raken de ziel’, schreef een recensent. 

Zondag 19 januari 2020, 15.30 uur 

NICOLE RUDI        piano 

De 23-jarige Duits-Oekraïense Nicole is een fenomeen op pianis-
tiek gebied. Zij zal u op eigen wijze vergasten op pianomuziek en 
u zult zich verbazen over haar technische kwaliteiten en haar ex-
pressieve spel. Nicole keert na een eerder optreden graag terug 
in de Oude Jan.

Zondag 16 februari 2020, 15.30 uur  

CELLOKWARTET WIRIAVIER

Wikkie Vis        cello
Rita Ernst-Kürtös        cello
Connie van der Dussen       cello
Lucas Vis        cello

De warme klank van de cello en het grote bereik van 
ongeveer vier octaven geven aan het cellokwartet 
een speciale charme. Het repertoire van deze profes-
sionele musici is zeer divers: van muziek uit de barok tot 20e eeuwse muziek; van verstil-
de muziek tot tango’s.

Zondag 15 maart 2020, 15.30 uur 

DUO HEINZEN - MEAD

Franziska Andrea Heinzen     sopraan
Benjamin Malcolm Mead       piano

Franziska en Benjamin vormen als partners èn muzi-
kaal een duo. Franziska heeft in Europa bekendheid 
door de vele vertolkingen in beroemde opera’s. Ben-
jamin heeft bekendheid verworven als solo-pianist 
en als ensemble-pianist. Thans studeert hij aan de Royal Academy in Londen en volgt 
daar een Masterstudie voor Liedbegeleiding en Kamermuziek.

PAASCONCERT zondag 19 april 2020, 15.30 uur  

DUO AI & ODA

Oda Zoe Hochscheid       mezzosopraan
Ai Yoshida         orgel

Voor de eerste keer in onze programmering: een con-
cert waarin het Van Vulpen-orgel van de Oude Jan 
centraal staat. Het in Italië gevestigde Duo Ai & Oda 
presenteert een gevarieerd programma met muziek voor zang en orgel en voor orgel 
solo. Geniet van drie eeuwen meesterwerken: pittige barok, aanstekelijk classicisme, 
doorvoelde romantiek en verrassend-ontroerend repertoire uit de 20e eeuw.
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