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Beste donateurs en belangstellenden,
Allereerst willen we iedereen een mooi en gezond 2020 toewensen. We gaan dat nog herhalen op zondagmiddag 12
januari. Dan organiseren we ons jaarlijkse nieuwjaarsconcert. Uit de enquête die we enige tijd geleden hebben
gehouden, hebben we kunnen vaststellen dat onze donateurs graag zien dat het nieuwjaarsconcert naar de middag
wordt verplaatst. Naast het feit dat het concertbezoek in de winter in de middag comfortabeler gevonden wordt,
speelt mee dat ook kinderen en kleinkinderen dan misschien in de gelegenheid zijn om mee te komen.
Net als het kloosterconcert (in februari) start het nieuwjaarsconcert nu dus om 15 uur.
Het was even een spannende periode voor de Haastrechtse Kring, omdat we geconfronteerd werden met het
aftreden van een aantal zeer ervaren bestuursleden. Zij hebben zich jarenlang met hart en ziel ingezet voor het
organiseren van de diverse activiteiten en we gaan ze dan ook zeker missen. Er is echter een tijd van komen en een
tijd van gaan… Gelukkig kunnen we u nu melden dat ons bestuur weer aardig op sterkte is. Er zijn drie nieuwe en
enthousiaste bestuursleden gevonden, t.w. Ruud Ierschot, Michel van Eijnsbergen en Tony Hardenberg.
Dirk Bijl heeft zich als projectmedewerker aangemeld.
Het tweede deel van seizoen 2019-2020 is inmiddels volledig ingevuld en we zijn ons alweer over het seizoen 20202021 aan het buigen. We houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte.
Wat de kaartverkoop betreft is er het een en ander veranderd: kaartjes kunnen vanaf 30 minuten voor aanvang van
het evenement/concert bij de ‘kassa’ gekocht worden. Wilt u toch graag reserveren dan kan dit via de site
www.haastrechtsekring.nl of anders telefonisch bij Nelie Gerritsen (06-7197357).

Nieuwjaarsconcert zondag 12 januari 2020
Op zondagmiddag 12 januari 15.00 uur organiseert de Haastrechtse Kring weer haar
nieuwjaarsconcert in de Hervormde Kerk, Kerkplein 9 in Haastrecht.
Het concert wordt verzorgd door enkele toptalenten van de Academie Muzikaal Talent
(AMT) uit Utrecht. De AMT is een opleiding die jong talent tot 19 jaar voorbereidt op
een succesvolle studie aan een conservatorium.
De AMT is een kleine, particuliere school met maximaal 25 leerlingen. Veel leerlingen
zijn al prijswinnaar bij landelijke concoursen zoals het Prinses Christina Concours, het
Koninklijk Concertgebouw Concours, en bij internationale concoursen.
Op het programma staan o.m. werken van Dowland, Bach, Brahms, Fauré, Piazzolla en
Gershwin, uitgevoerd door zanger Hanno Egger, violisten Alan Mukriani, Janna Maurer,
Silke Kolfschoten en Kira van der Woerd, cellisten Thomas Prechal en Emma Naegele en
pianist Philip Karmanov. Hilde Stolker neemt de pianopartijen voor haar rekening.
Vanaf 14.15 uur is er ontvangst met koffie, thee of limonade.
Tijdens de pauze kan met een glaasje Prosecco worden getoost op het nieuwe jaar.
Na afloop kan er gezellig nagepraat worden onder het genot van een hapje en een drankje.
Toegang: € 17,50 (Donateurs Haastrechtse Kring € 15,00;
CJP € 7,50 en jongeren tot 15 jr. gratis)
Kaarten reserveren via www.haastrechtsekring.nl of telefonisch 06-27197357 óf bij aanvang van het concert bij de
Hervormde Kerk
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Terugblik Orgelconcert, 23 november 2019
Op zaterdagavond 23 november hebben we kunnen genieten van een orgelconcert door organist Tommy van Doorn.
De sfeervolle, met kaarsen verlichte, Hervormde kerk, het bijzondere Van Dam orgel en het geweldige spel van de
organist stonden garant voor een bijzondere avond.
Ondanks de “concurrentie” die avond van Freek de Jonge in Concordia was de belangstelling behoorlijk groot.
Tommy speelde 13 verschillende stukken in vele vormen en uit verschillende invloedssferen.
Het werd een zeer gevarieerd programma met o.a. stukken van Bach, Mendelssohn, Zelenski en Blin.
Allemaal zeer virtuoos uitgevoerd waarbij L‘Hirondelle en Le Coucou van Louis- Claude d’Aquin en het bijzondere slot
de “Canonnade” van Balastre veel indruk maakten. Na afloop werd er nog genoeglijk nagepraat onder het genot van
een glas bockbier (of wijn) met bitterballen.
Kortom een bijzonder geslaagde afsluiting van de activiteiten van 2019 van de Haastrechtse Kring

Programma 2020
Het programma voor de eerste helft van 2020 ziet er als volgt uit:
Zondag 12 januari 2020
Nieuwjaarsconcert
NH Kerk van Haastrecht
Aanvang 15.00 uur

Zondag 5 april 2020
Donateursmiddag
Witte Hof Haastrecht
Aanvang 15.00 uur

Zondag 16 februari 2020
Kloosterconcert 10e keer!
In de kerk van het passionisten Kloosterkerk tussen
Haastrecht en Oudewater
Aanvang 15.00 uur

Dinsdag 5 mei 2020
Bevrijdingsconcert
NH Kerk van Haastrecht
Aanvang 20.15 uur

Vrijdag 20 maart 2020
Wereldmuziek
Cultureel Centrum Concordia
Aanvang 20.15 uur

Toegangskaarten
Via www.haastrechtsekring.nl,
06-27197357 óf
bij aanvang van het concert
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Donateursbijdrage 2020
Donateurs zijn belangrijk voor ons, zonder uw steun kunnen wij immers geen activiteiten aanbieden. Donateur zijn
van de Haastrechtse Kring heeft bovendien ook voordelen. Zo krijgt men als donateur voor een aantal activiteiten in
de (voor)verkoop € 2,50 korting op de toegangsprijs en tevens ontvangt u onze Nieuwsbrief per mail, gemiddeld 6 x
per jaar. De minimum bijdrage voor 2019 is € 12,50 per donateur.
U kunt dit bedrag overmaken naar onze penningmeester Wil Houdijk op bankrekening NL14 RABO 0118 5644 55
t.n.v. Haastrechtse Kring. Onder vermelding van: donatie 2020, uw naam en indien van toepassing ook de naam van
uw partner. Uiteraard is een extra gift van harte welkom.

Bestuur Haastrechtse Kring
Voorzitter:
Penningmeester:
Public Relations:
Lid:
Lid:
Lid:
Projectmedewerkers:

Lodewijk Borms (Voorzitter@haastrechtstekring.nl / 06-50949260)
Wil Houdijk (Penningmeester@haastrechtstekring.nl / 06-22134643)
Tony Hardenberg, (Redactie@haastrechtstekring.nl / 06-51083974)
Michel van Eijnsbergen, (06-24747435)
Ruud Ierschot, (06-24773711)
Nelie Gerritsen (06-27197357)
Dirk Bijl, Huug Barendrecht, Lia de Vries en Alice Kluyve

Haastrechtse Kring bestuur vlnr: Michel van Eijnsbergen, Nelie Gerritsen, Tony Hardenberg,
Lodewijk Borms, Wil Houdijk en Ruud Ierschot.

Nog geen donateur?
Tijdens het nieuwjaarsconcert geldt een eenmalige korting:
Toegang tot nieuwjaarsconcert (€17,50) en
donateur worden (€12,50) voor 2020
nu voor €25,= per persoon

