info bericht

Concert 2 ,3 en 6 juni 2018

Zaterdag 2 juni 2018 Marktconcert Walburgiskerk 12:00 uur (let op aanvangstijd !!!)
Jasper Schweppe, bariton en Klaas Stok Ahrend- en Baderorgel
toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Zondag 3 juni 2018 Choral Evensong Walburgiskerk 16:00 uur
Catharina Collegium olv Elske te Lindert. Liturg is Irma Pijpers.
Samen met de Protestantse gemeente Zutphen.
toegang vrij, collecte na afloop bij de uitgang.
J
Woensdag 6 juni 20:00 uur Walburgiskerk Zutphen LICHT EN DONKER
met Consensus Vocalis, het Axes Quartet, organist Jetty Podt,
sopraan Heleen Koele en tenor Steven van Gils. Dirigent is Klaas Stok
Op een extra info bericht alle informatie over dit bijzondere concert dat u niet mag missen !

Het eerste marktconcert van dit jaar (aanvang voortaan 12:00 uur !) begint met
twee mensen die hun sporen op het concert podium ruimschoots hebben achtergelaten. Klaas Stok en Jasper Schweppe.
Bariton Jasper Schweppe (1969) begon aan het Zwolse Conservatorium met zijn
studie Uitvoerend Musicus. Aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag behaalde hij zijn diploma. Jasper heeft ervaring met veel verschillende muziekstijlen
zoals Gregoriaans, vroege barok en barok. Een speciale interesse heeft hij voor de
componisten Claudio Monteverdi en Constantijn Huygens. Daarnaast is hij kernlid
én werkzaam als artistiek coördinator van het Nederlands Kamerkoor.
Klaas Stok is organist van de Walburgiskerk te Zutphen. Hij won verschillende
hoofdprijzen op nationale en internationale improvisatie en interpretatieconcoursen. Zo was hij 1e prijswinnaar van het orgelconcours te Leens en van het
internationale Dollardfestival, won hij het improvisatieconcours te Bolsward en
te Neurenberg (Johann Pachelbelpreis) en was hij finalist van het Schnitgerconcours en van het improvisatieconcours te Haarlem. Hij maakte opnames voor
radio, televisie en CD, onder meer met orgelopnames in Tsjechië. Als concerterend organist gaf hij concerten in binnen- en buitenland.
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De eerste Choral Evensong van dit seizoen is op zondag 3 juni a.s. om 16:00 uur
Choral Evensong is de naam van een kerkdienst in de namiddag of avond waarbij het
grootste deel van de dienst bestaat uit koormuziek. De Evensong is afkomstig uit
de anglicaanse traditie, maar wordt in steeds meer kerken in Nederland toegepast.
Het kan gezien worden als het equivalent van de vespers.
Het Catharina Collegium is een vocaal ensemble dat ontstaan is vanuit de Catharinakerk in
Doetinchem. Met gemiddeld 12 zangers zingen zij in allerlei projecten en op verschillende
locaties, waarbij de Catharinakerk de thuisbasis is. Zij zingen a capella én met begeleiding
en staan onder leiding van Elske te Lindert, die zelf meezingt in het ensemble. Het ensemble bestaat sinds november 2017 en voerden onder andere prachtige Engelse koormuziek
uit.
Irma Pijpers-Hoogendoorn is sinds 2014 als voorganger verbonden aan de Protestantse
gemeente Zutphen.

Volgende week in de Walburgiskerk:
- za 9 juni 12:00 uur marktconcert met Seline Loef, Ahrend—en Baderorgel
en Ilse Bies Saxofoon.

www.baderorgel.nl
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