
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beste concertbezoeker, 
 
Wij nodigen u van harte uit voor onze concerten in het seizoen 2022 – 2023. 
U kunt nu al reserveren! Zo weet u dat er plaats voor u is.  En wij kunnen u kort voor het concert per 
mail informeren over eventuele maatregelen in verband met gezondheid. 
 
24 september 2022  The Gents, Vocaal mannenensemble, o.l.v. Annemiek van der Ven. 

Ik zou wel eens willen weten, muziek van Jules de Korte. 
Met zanger Henk Kraaijeveld en pianist Bert van den Brink. 
Sint Petrusbasiliek. 

 
5 november 2022 KlarinetNsemble. Orkest met alle formaten klarinet o.l.v. Maarten Jense. 

Arrangementen van werken van o.m. Bach, Mozart, Larson, Cosentino. 
Sint Petrusbasiliek. 

 
10 december 2022 Archata Trio,  viool, altviool en cello. Jonge musici van Fontys Academy. 

Werken uit de Romantiek en herontdekte composities. 
   Protestantse Kerk. 
 
11 februari 2023 Profondamente, barokensemble o.l.v. Eelco Kooiker. Reis door Europa met  

muziek van Brescianello, Couperin, Geminiani en Händel. 
   Protestantse Kerk. 
 
11 maart 2023  Charivari Trio, accordeon, viool en contrabas. Adentro !  

Passie en melancholie in volksmuziek uit Oost Europa en Zuid Amerika. 
   Protestantse Kerk. 
 
13 mei 2023  Konstantinos Andreou (dwarsfluit) & Izhar Elias (gitaar). Over de Atlantische 

Oceaan. Werken van Piazzolla, Villa-Lobos, Liebermann en Castelnuovo-Tedesco. 
   Protestantse Kerk. 
 
Aanvang steeds zaterdag 16.00 uur, met een programma van ca. 60 minuten. 
Na afloop van een concert in de Protestantse Kerk is er gelegenheid om na te praten bij een drankje, dat 
voor een bescheiden bedrag verkrijgbaar is. 
 
Reserveringen graag per mail: reserveren@klassiekindekerken.nl 
Vermeld s.v.p. de datum van het concert en met hoeveel personen u komt. 
U betaalt bij de ingang. Toegang: € 15, kinderen t/m 16 jaar gratis. Alleen contante betaling. 
 
Zo nodig is Maarten Koelink als contactpersoon ook telefonisch bereikbaar: 06-1051 6354. 
Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten tijdens de concerten. 
 
Met muzikale groet, 
Werkgroep Klassiek in de kerken: 
Corrie Terlouw, Maarten Koelink, Laurens Felix, Nadja Spooren. 
 
www.klassiekindekerken.nl 


