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Herinnering donateursbijdrage 2018
Omdat wij zonder uw steun geen kwalitatief hoge activiteiten kunnen bieden brengen wij u nogmaals de donateursbijdrage voor 2018 onder uw
 Herinnering……..
 Terugblik Nieuwjaars-

concert
 Literaire avond donder-

dag 15 februari
 Kloosterconcert 4

maart
 Agenda 2018

aandacht. In de nieuwsbrief van december heeft onze voorzitter u ingelicht over de verhoging van € 10,-- naar € 12,50 per donateur per jaar,
De korting van € 2,50 (in de voorverkoop) op het Nieuwjaarsconcert, het
Kloosterconcert, de Literaire avond, Wereldmuziek en het Familieconcert
blijft van toepassing. Het bestuur heeft wel besloten om een aantal activiteiten voor jongeren tot 15 jaar vrij van toegangskosten te stellen.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als de donateurs die hun bijdrage
nog niet hebben voldaan dit zo spoedig mogelijk zouden willen doen.
Het bestuur is enthousiast en heeft weer zin om voor u de activiteiten te organiseren. Wij ontmoeten u weer graag op een van deze activiteiten.

Terugblik Nieuwjaarsconcert d.d.13 januari 2018
De Haastrechtse Kring(HK) start elk nieuw cultureel jaar met het
organiseren van het Nieuwjaarsconcert in de Hervormde Kerk aan het Kerkplein. Dit doen we speciaal voor de door ons zeer gewaardeerde donateurs, maar natuurlijk ook voor andere belangstellenden.
In nauwe samenwerking met de organisatie van het Prinses Christina Concours (PCC) lukte het dit jaar weer om prijswinnende muzikanten te contracteren.

Haastrechtse Kring
www.haastrechtsekring.nl
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Voortgezet…………..
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Het PCC organiseert elk jaar regionale optredens voor jongeren vanaf vier jaar.
Hier worden alle muziekvormen, dus niet alleen klassiek, maar ook Jazz, Blues, Pop
en alle modernere vormen van muziek ten gehore gebracht.

(www.christinaconcours.nl) (www.demuziekwedstrijd.nl).
Dit jaar hebben we voor een bijzondere combinatie van harp en accordeon/bandoneon gekozen. Sanne Bakker (19jr.) bespeelde de harp en Dirk Overbeek (20jr.) bespeelde accordeon
en bandoneon. Beiden hebben al een behoorlijk c.v. opgebouwd en zijn al verschillende keren
bij festivals en concoursen in de prijzen gevallen. Hun optreden was
een groot succes.
In hun samenspel was een prachtige interactie te zien. Het plezier spatte er van af. Ook speelden zij enkele stukken apart. Uit het enthousiaste applaus van de toehoorders bleek
de grote waardering voor dit bijzondere muziek duo.
Bij binnenkomst werd er door de HK thee/koffie/frisdrank aangeboden. De opkomst was
weer groot, zelfs zo groot dat we in de pauze iets te weinig Prosecco hadden. Gelukkig
werd het niet erg gevonden om dan maar met wijn op het nieuwe jaar te toosten.
Na het concert was er weer ruim de tijd om onder het genot van een hapje en een
drankje met elkaar en met de musici te praten.
Uit de positieve reacties konden Sanne en Dirk wel opmaken dat hun optreden een groot succes was. Een van de bezoekers stelde ons voor om elke maand zo’n concert te
organiseren, maar dat lijkt ons organisatorisch wat veel. Wel zijn we al weer met het PCC in
overleg voor januari 2019 en we hopen dat ook dat concert weer een succes zal worden.
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Literaire avond donderdag 15 februari 2018
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Op onze literaire avond, hebben we een bijzondere gast.
U komt toch ook luisteren naar:

Haastrechtenaar Bert van Slooten?
Bert van Slooten is werkzaam in Brussel voor het NOS-journaal.
Voorheen was hij werkzaam voor de VARA en de NOS, bij het
programma “Met het oog op morgen” en het radio 1 journaal.
Hij debuteerde met de roman “Kameraden Verraden” in 2016.
Het idee voor het boek is ontstaan na de dood van zijn moeder.
Zij vertelde op haar sterfbed dat zijn vader altijd meer van
“Marietje”, de hoofdpersoon in het boek, dan van haar had gehouden. Bert dook in de vooroorlogse arbeidersstrijd in de Jordaan en vond de grote liefde van zijn vader.
Feiten en fictie lopen door elkaar in de roman maar een groot
gedeelte heeft zich wel degelijk in details afgespeeld in de periode tussen 1917 en 1940.
Waar: Hervormde Kerk, Kerkplein 9, Haastrecht
Aanvang lezing: 20.15 uur, vanaf 19.30 uur is de kerk open voor ontvangst met koffie en thee
Toegang: € 15, -, € 12,50 voor donateurs van de Haastrechtse Kring, Jongeren tot 15 jaar gratis, CJP € 7,50.
Kaartverkoop: via website www.haastrechtsekring.nl reserveren@haastrechtsekring.nl
Judith Verkaik, Hoogstraat 130, Haastrecht. Diny van Velzen (Van der Voet), Kleine Haven 1,
Haastrecht of op donderdagavond 15 februari aan de kassa.

Het boek is voor € 15,- ( i.p.v. 17,50 )
verkrijgbaar bij “In mijn Straatje”,
Hoogstraat 85, Haastrecht.
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Vooruitblik Kloosterconcert zondag 4 maart 2018
Samen met Podium Oudewater organiseren we ook dit jaar weer een Kloosterconcert. Het
internationale barokensemble “Giardino Musicale” is dit keer onze gast.
Met het programma “O Nederland” wil men een beeld schetsen van de muziek in de Lage
Landen, haar bloei en glorie beginnend in de Gouden Eeuw.
Het ensemble bestaat uit Eva Harmuthovà (blokfluiten, hobo), Elske Tinbergen (barokcello, basviool) en Jérôme Brodin (klavecimbel). De musici zijn graag geziene gasten op diverse concerten en festivals in binnen- en in buitenland.
Het belooft een hele mooie muzikale middag te worden waarbij o.a. werken van Nicolaas à
Kempis, Alexis Magito, Unico van Wassenaar, Jan Pieterzoon Sweelinck zullen worden gespeeld.

Na afloop van het concert is er een gezellig nabeschouwing in d’Oude Refter van het Klooster.
Wanneer:

zondag 4 maart 2018

Waar:

St. Gabrielkerk van het Passionistenklooster
Provinciale weg 62, Haastrecht

Aanvang:

15.00 uur

Toegang:

€ 15, -, jongeren tot 15 jaar gratis, CJP € 7,50
€ 12,50 voor donateurs van de Haastrechtse Kring (NB: dit tarief geldt alleen in de
voorverkoop: NL14RABO0118564455 t.n.v. de penningmeester Haastrechtse Kring.
Vergeet niet uw naam te vermelden!)

Kaartverkoop:
www.haastrechtsekring.nl of www.cultuur-oudewater.nl
Judith Verkaik, Hoogstraat 130, Haastrecht
Diny van Velzen, Van der Voet, Kleine Haven 1, Haastrecht
The Readshop / Emté Oudewater
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Agenda 2018
15 februari

Literaire avond met Bert van Slooten

4 maart

Kloosterconcert i.s.m. Podium Oudewater

16 maart

Wereldmuziek (Spaanse avond) i.s.m. Concordia

14 april

Familie muziekvoorstelling i.s.m. Concordia en NMF

16 juni

Architectuurroute naar Nijmegen

September

Kunststroming (weekend 8-9 september en 15-16 september)

28 september

Kunstuitje

www.haastrechtsekring.nl
https://www.facebook.com/haastrechtsekring

