Bekijk de webversie

ZONDAG 3 JULI Cultuurhuis de Paulus 16.00 uur
Concert van de Vrienden van het Lied 'GODEN IN DE LIEDKUNST' door
JAN WILLEM BALJET, bariton en JACOBUS DEN HERDER, piano
Religie speelt een belangrijke rol in hun selectie van een aantal liederen uit alle windstreken en
van diverse kerkelijke gezindte, van Ravels Kaddisch, via Bach, Schubert, Wolf en Debussy,
Poulenc tot en met Weill en Newman. Tussendoor vertelt Jan Willem over de relatie tussen
mens en religie aan de hand van teksten van o.a. Gerard Reve en Tommy Wieringa.
KOMT ALLEN en neem uw vrienden mee!
Toegang:
Vrienden van het Lied: vrij
Niet-leden: 18 euro
Niet leden < 30 jaar: 5 euro
Kaarten te bestellen bij Mette Lise Boumeester: leiden@vvhl.nl of telefonisch: 071-5890417

Midzomerconcert bij kasteel Oud-Poelgeest
Op 21 juni j.l., de langste dag van het jaar, is bij kasteel Oud-Poelgeest een nieuwe traditie
gestart met een feestelijk concert. Het orkest Practicum Musicae (Leidse
conservatoriumstudenten) vertolkte de Midzomernachtdroom van Mendelssohn op het grasveld
voor het kasteel. Het was een prachtige zomeravond, de omstandigheden waren optimaal. Zo
konden de vele bezoekers genieten van de lieflijke muziek en tegelijk getuige zijn van de
ondergaande zon die zich rond half tien tussen de pijlers van de oprijlaan liet zien. Een betere
reclame voor het kasteel is niet denkbaar.
Ook aan de inwendige mens is gedacht, de barretjes werden druk bezocht en vroege bezoekers
konden al eerder genieten van de barbecue op het terras van het Koetshuis.
Wordt vervolgd!

Restauratie Jan Wolkers’ Muurgedicht
De oplettende Oegstgeestenaar heeft ongetwijfeld de al in januari dit jaar aangekondigde
restauratie van het muurgedicht van Jan Wolkers De Herinnering in fasen kunnen volgen. Het
afgebrokkelde oppervlak van het linker gedeelte van de muur is eerst afgebikt (met dank aan
van Leeuwen Bouwmanagement, Bennebroek), daarna is er nieuw vochtwerend stucwerk
aangebracht in drie lagen door de firma Monks Stukadoor. Op het moment dat ik dit schrijf moet
er nog begonnen worden met het schilderwerk van de muurvlakken, wat schilderbedrijf Van der
Nat uit Noordwijk wederom kosteloos wil doen. Onze dank! Dit al is mogelijk dankzij bijdragen
van particulieren, crowd funding, de gemeente Oegstgeest en Dorpsmarketing Oegstgeest en
natuurlijk Cultuurfonds Oegstgeest. Bezielende motor is architect Marcel van Dijk, omwonend!
Als laatste actie wordt Herinnering, vervagend in toon, aangebracht. Als het meezit schildert
Judith van der Meer het woord. Zij schilderde ook het muurgedicht Landschap van Jozef Deleu
aan de Van Royenlaan in Poelgeest. Wij kijken ernaar uit!

Wij van Cultuurfonds Oegstgeest wensen u allen een zonnige, mooie en culturele zomer!

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.

