Bekijk de webversie

We sturen u deze extra nieuwsbrief omdat na het versturen van de oktober nieuwsbrief ons het
bericht bereikte dat het Allerzielenconcert van Cappella pro Cantibus geheel coronaproof kan
doorgaan! Dat nieuws willen we u niet niet onthouden.

Allerzielenconcert ‘Seele, vergiß sie nicht’
Het Allerzielenconcert van Cappella pro Cantibus in
samenwerking met de Protestantse Gemeente Oegstgeest
(PGO) is inmiddels een gevestigde traditie. Dit jaar zoekt
Cappella de bezinning in de warme klanken van de Late
Romantiek, met werken van Cornelius, Wolf en Rheinberger.
De zangers worden begeleid door Leonard Seeleman, de
nieuwe organist van de PGO. Het koor staat onder leiding van
Rens Tienstra.
De koorzang, die dit jaar, vanwege het coronavirus, via beeld
en geluid te zien en te horen is, wordt afgewisseld met
lezingen van gedichten en live orgel- en pianospel. Er zullen
kaarsen branden ter nagedachtenis van de overledenen.
We kunnen dit jaar maar een beperkt aantal bezoekers
toelaten. Het concert zal daarom tweemaal worden
uitgevoerd: op zaterdag 31 oktober ’s middag en ’s avonds.
Het avondconcert zal ook via een videoverbinding te volgen zijn. Wilt u bij een van de concerten
aanwezig zijn, dan moet u zich van te voren even aanmelden. Dit kan via de website
www.pgoegstgeest.nl, waar u een aanmeldlink voor de concerten vindt. De aanmeldingen
worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Datum/tijd: za 31 oktober, om 16.00 uur en 20.15 uur. Duur: 1 uur.
Locatie: Regenboogkerk, Mauritslaan 12, Oegstgeest
Toegang: gratis. Er kan deze keer niet, zoals andere jaren, een uitgangscollecte gehouden
worden. Wij stellen het op prijs als u een bijdrage overmaakt naar het rekeningnummer dat in
het programmaboekje vermeld zal staan.
De link naar de video-livestream van de uitvoering van 20.15 uur vindt u op de website
www.pgoegstgeest.nl.
Zie ook: www.cappellaprocantibus.nl
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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.

