
ZONDAGMIDDAGCONCERTEN

Zondag 16 oktober 2011, 14.30 uur
Julia Bronkhorst, sopraan en Henk van Lingen, gitarist brengen
samen het programma Rosa Ibérica. De muziek van dit programma
vindt zijn inspiratiebron in de multiculturele samenleving van het
middeleeuwse Spanje waar christenen, Joden en Moren in een betrek-
kelijke harmonie met elkaar samenleefden. Door deze harmonie was
er een sterke culturele uitwisseling mogelijk tussen de verschillende
bevolkingsgroepen die voor een zeer bloeiende cultuur zorgde.
Naast ladinoliederen (Oud-Spaans met Hebreeuwse invloeden) zijn
er Spaans-Christelijke liederen met Moorse invloeden van o.a. Ma-
nuel de Falla en Rodrigo.

Zondag 15 januari 2012, 14.30 uur
Het kleine vocale ensemble More Fools than Wise zal vandaag het
programma Oh Oh Miracol! verzorgen.
Dit omvat o.a. liederen van de componisten Sweelinck en Sweelinck
junior, Buxtehude, Lassus, Da Vittoria en Luzzaschi.
In 2010 was More Fools than Wise in De Hoeksteen met het gevari-
eerde programma Muziek uit alle hoeken.

Zondag 19 februari 2012, 14.30 uur
Aukelien van Hoytema zal samen met haar partner Hans Heester-
mans en met pianobegeleiding Jiddisje liederen laten horen.

Zondag 18 maart 2012, 14.30 uur
Julia Bronkhorst, sopraan en Alexandra d'Espinoza, mezzosopraan
brengen samen met het Huygenskwartet (Elsje Boerendonk, viool,
Frits Muusse, viool, Anneke Reijers, altviool en Jackie Lelie, cello,
met gastoptreden van Anke Muusse, contrabas) het Strijkkwartet
opus 76 no. 2 (kwintenkwartet) van J. Haydn en het Laudamus uit
het Gloria van A. Vivaldi. Na de pauze klinkt het Stabat Mater van
G.B. Pergolesi.

Zondag 20 mei 2012, 14.30 uur
Orgelconcert doorWarner Fokkens

E _ Vanaf januari 1980 is Warner Fokkens organist geweest van de
Hervormde Sjalomkerk in Den Haag. In 1986 werd hij in Den Haag
cantor-organist van de Hervormde Pauluskerk in de Vogelwijk, als
opvolger van Juul Ouwehand. In oktober 2002 werden de deuren van
de Pauluskerk definitief gesloten.
Sindsdien is Warner Fokkens organist van de Bergkerk aldaar en als
coërdinator van dc orgel-commissie is hij zeer nauw betrokken ge-
weest bij de bouw van het nieuwe Klop-orgel in 2003-04. In oktober
2007 is Warner gestart roet een serie koffie- en avondeoncerten om
dit orgel in de Bergkerk te promoten. Diverse prominente musici


