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I

n 2021 bestaat het huidige kerkgebouw
50 jaar en dat zal zeker gevierd gaan
worden. Zoals wij het gebouw in 1971
mochten ontvangen van de toenmalige
bouwmeesters, mogen wij het straks
opgeknapt en vernieuwd weer doorgeven
aan een volgende generatie.
Eén van de bouwmeesters van toen, ds. Nico
Kuipéri, zal 24 november a.s. voorgaan ter
gelegenheid van zijn 50-jarig ambtsjubileum.
Bij een jubileum horen cadeaus. Het eerste
cadeau ontvangen we al op 15 september 2019
als we de 'achterbouw' weer in gebruik kunnen
nemen. De zalen uit 1971 zijn prachtig gerenoveerd én fors uitgebreid. Naast de kerkzaal
hebben we nu de beschikking over een aantal
mooie ruimten.
De Torenpleinkerk is niet alleen op zondagmorgen open, ook door de week zijn er tal van
activiteiten, voor onze wijkgemeente maar ook
voor de buurt.
Het tweede cadeau is de restauratie van ons
monumentale orgel, die bijna is afgerond. Het
orgel komt terug als het derde cadeau, de heringerichte kerkruimte klaar is. Maar eerst wordt
gestart met de versteviging van het fundament
in de zuid-oost hoek van de kerk.
Een kerkgebouw zonder orgel en een zuid-oost
hoek in plastic gehuld is geen optimaal decor
voor onze concertserie. Toch vormt dit voor ons
geen belemmering om in het najaar van 2019
een aantal mooie concerten te organiseren in
onze kerk.
We hopen velen van u te kunnen begroeten
tijdens één van de concerten in de Torenpleinkerk.

ds. Idelette Otten,
voorganger Torenpleinkerk (Oude Willibrordkerk)
Dick van Dijk, kerkmusicus Torenpleinkerk

 CZ

oncert

ondag

27 oktober - 15.00 uur

Elena Bazhenova, sopraan
Karina Markarova, piano
'De groeten uit Rusland' met muziek van o.a.
Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, Moesorgsky.

 CZ

oncert

aterdag

9 november - 20.00 uur

Ab Novembris o.l.v. Karel Demoet
'Come sit with me', a-capella muziek van
Whitacre, Desprez, Demoet en Esenvalds.

 CZ

oncert

ondag

10 november - 15.00 uur

Benefietconcert
t.b.v. de restauratie van de kerk
Cantorij van de Torenpleinkerk
o.l.v. Ines Leijen; Dick van Dijk, kistorgel.

 CZ

oncert

ondag

17 november - 15.00 uur

Houtens Kamerkoor Rondo
o.l.v. Hans Munnik
m.m.v het Ardennenkwartet en
Reinder Mulder, piano
'Noorderlicht' met muziek van Esenvalds,
Gjeilo, Vasks, Arnesen, Lauridsen, Sibelius
en Grieg. Tijdens het concert zullen sfeerfoto’s uit Noorwegen worden getoond. Entree
E 12,50 (voorverkoop); E 15 (aan de kerk).
Jeugd tot en met 16 jaar E 5.

 CZ

oncert

ondag

Solisten ensemble OperaUtrecht
'Sterke Vrouwen in de Opera'. Leonora Opera La Favorita - Donizetti; Tosca - Opera
Tosca - Puccini en Violetta - Opera La Traviata - Verdi.

 CZ

 KZ

erstoncert

24 november - 15.00 uur

at.

21 december - 18.30 uur en 20.30 uur

'RejoiSing Christmas'
Gospelkoor Rejoice
o.l.v. van Remco Hakkert
We zingen stukken uit ons eigen kerstrepertoire. Daarnaast staan er bekende kerstliederen op het programma die u met ons mee
kunt zingen. Kijk voor laatste informatie en
start van de kaartverkoop op onze website
www.gospelkoorrejoice.nl.

oncert

ondag

15 december - 15.00 uur

Ensemble 'Chanterelle'
‘Franse muziek uit de Renaissance,
de Barok en de Vroeg-Klassieke periode’.
Martine Visser, klavecimbel ; Jan Kaldeway,
viola da gamba; Hanneke Provily, traverso;
Ingrid Wage, zang.

 CZ

oncert

aterdag

28 december - 15.00 uur

De wondere dagen van kerst
Muziek, beelden en raadselachtige legendes
tussen Kerst en Driekoningen. Wat zijn de
verhalen die volgen op Kerst en waarom hebben die verhalen eeuwenlang tekstschrijvers,
schilders en componisten geïnspireerd? Wie
weet nog wat door iedereen werd gevierd op
27 december? En waarom is 28 december een
dag om bang voor te zijn? Waarom begint op
1 januari een nieuw jaar? En waarom duiken
de drie koningen ineens weer op op 6 januari.

De concerten zijn (m.u.v. 17 november) gratis toegankelijk. Bij de uitgang is er wel een collecte
die wordt bestemd voor de Muziek in de Torenpleinkerk. Bij ongeveer E 10 per persoon
zijn we uit de kosten en kunnen de concerten in de Torenpleinkerk voort blijven bestaan.
Na afloop van de concerten kunt u de musici onder het genot van een drankje ontmoeten.
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