Bekijk de webversie

In de herfst in Oegstgeest is veel te beleven. Kom kijken, luisteren, ervaren.
Wees erbij!

SWEELINCK IS (400 JAAR) DOOD. LEVE
SWEELINCK!
Kom 17 oktober naar Muziekhuis De Paulus: zondagmiddag a.s. vanaf 16.00 uur, treedt
Camerata Trajectina op met een programma gewijd aan het muzikale leven van Jan Pietersz.
Sweelinck (1562-1621). De grootste componist van Nederland is hij genoemd, ook wel de
Orpheus van Amsterdam. Voor wie even niet weet wie Orpheus was: hij was muzikant, dichter
en profeet uit de Griekse mythologie. Hij kon bomen en dieren doen dansen met zijn muziek...
Het beroemde Camerata Trajectina bestaande uit 10 zangers en instrumentalisten laat
Sweelinck herleven, voor u, hier in Oegstgeest. Laat deze unieke kans niet ongebruikt
voorbijgaan. Kom 17 oktober naar de zondagmatinee in De Paulus! De hoogste kwaliteit dichtbij
huis! Klik HIER voor kaarten en extra informatie.

Camerata Trajectina met Wendy Roobol, sopraan, Hieke Meppelink, sopraan, Sytse Buwalda, alt, Nico van der
Meel, tenor, Joep van Geffen, bas, Saskia Coolen, blokfluit en viola da gamba; Constance Allanic, harp en viola
da Gamba, Cassandra Luckhardt, viola da gamba, Arjen Verhagem luit en Patrick Ayrton, klavecimbel.

STEM OP CULTUURFONDS OEGSTGEEST!
Ook dit jaar biedt de Rabobank de gelegenheid lokale
activiteiten financieel te ondersteunen met de actie Rabobank
ClubSupport. Cultuurfonds Oegstgeest werkt aan het nieuwe,
vijfde muurgedicht, dit keer op de muur van Basisschool De
Vogels in Poelgeest. Als je bij de Rabobank bankiert doe dan
mee en stem hier op Cultuurfonds Oegstgeest (tot 25
oktober). Cultuur in de buurt!

AMALYASHI FESTIVAL OP 23 OKTOBER
Zaterdag 23 oktober is er in het Dorpscentrum een UNIEK FESTIVAL zoals wij dat nog nooit
hebben meegemaakt. Wij van Cultuurfonds Oegstgeest zijn ervan overtuigd dat onze (uw?!)
financiële steun bij Tommy goed terecht komt. Het is een festival van verhalen, verteld en
geacteerd door wel 20 personen, in het Nederlands en deels in het Engels. De initiator is
Tommy Sherif, die in 2019 ook een optreden heeft verzorgd in het Dorpscentrum. Tommy is
afkomstig uit Egypte en woont in Oegstgeest. Via zijn theatervoorstelling probeert hij mensen
met elkaar te verbinden, nieuwe en oude inwoners komen er samen kijken en luisteren naar de
verhalen. In hetzelfde weekend zijn er ook voorstellingen in Leiden en Leiderdorp. Kijk hier voor
het programma.
Bartho Braat, die in GTST jarenlang een hoofdrol heeft gehad, wordt voor de gelegenheid door
Tommy teruggehaald naar Oegstgeest. Tommy is er heel trots op dat Bartho naar het
Dorpscentrum komt.
De 7 scenes die voorbij komen staan op zichzelf en duren meestal 30 minuten. Het festival
begint om 12.00 uur ’s middags en gaat door tot 18.00 uur. Via de website is er de handige optie
om voor 2 of 3 van deze scenes te kiezen, tegen een gunstig bedrag.
Wij hopen u op 23 oktober in het Dorpscentrum te ontmoeten.

Programma 23 oktober
Onderdeel

Van

Tot

Niet Terug Naar Oegstgeest
Off the Wall
De Man
I have a dream
How to be a woman
I have a dream
Ik had wel dood kunnen zijn

12.00
13.00
14.00
15.00
15.45
16.45
17.30

12.30
13.30
14.30
15.15
16.15
17.00
18.00

CONCERT OP ALLERZIELEN
Het Allerzielenconcert van Cappella pro Cantibus in samenwerking met de Protestantse
Gemeente Oegstgeest (PGO) is inmiddels een gevestigde traditie. De mooiste muziek wordt tot
klinken gebracht. Dit jaar zoekt Cappella de bezinning in composities die de volle rijkdom van de
koorklank tot uitdrukking brengen. Het repertoire is van vele eeuwen: Schütz, Rheinberger,
Mendelssohn, Rachmaninoff, Harris en hedendaagse componisten, vaak in achtstemmige
dubbelkorigheid.
De koorstukken worden afgewisseld door delen uit de cellosuite nr. 3 van Benjamin Britten,
vertolkt door celliste Wilma Pistorius. Het koor staat onder leiding van Rens Tienstra.
Cappella voert het programma tweemaal uit, ’s middags en ’s avonds. Wilt u bij een van de
concerten aanwezig zijn, meldt u dan aan via de website van PGO, aangezien slechts maximaal
50 concertbezoekers zijn toegestaan. Het concert zal ook via een videoverbinding te volgen zijn.
• Datum/tijd: za 30 oktober, 16.00 uur en 20.00 uur. Duur: 1 uur.
• Locatie: Groene of Willibrordkerk, Oegstgeest.
• Toegang: gratis. Uitgangscollecte
• De link naar de video-livestream vindt u op de website van PGO
Zie ook de website van Cappella pro Cantibus

Cultuurfonds Oegstgeest heeft een nieuw adres:
St. Cultuurfonds Oegstgeest
Aert van Neslaan 227
2341 HK Oegstgeest

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@cultuurfondsoegstgeest.nl toe aan uw adresboek.

