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7 april concert 
Jaden Ensemble 

 

HṑLT 
Expositie door HṑLT, van 28-04-2019 tot 06-07-2019 

HṑLT, de vereniging der noordelijke hoogdrukkers, 
bestaat uit 22 kunstenaars uit de drie noordelijke 
provincies. Een aantal van hen laat van 28 april tot 6 juli 
2019 hun werken zien in de Grote Kerk van Emmen. 
 
Zij maken prenten (grafiek) door middel van 
ambachtelijke hoogdruktechnieken, zoals houtsnede, 
linosnede en gravure. 
 

Openingstijden: wo/do/za 13:00-17:00 u 

Vrienden-actie 
Voor het laatste concert van dit seizoen een speciale actie voor 
Vrienden van Stichting Grote Kerk Cultureel!  

Kom als vriend naar het concert van het Jaden Ensemble op 7 
april en neem iemand mee die nog geen vriend is. Dit kaartje 
krijgt u GRATIS . 

Lees op de volgende pagina meer over dit concert dat wordt 
verzorgd door topmusici van het Noord-Nederlands Orkest. 
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Uitgavenr.: [Datum] Dolor Sit Amet 

`

Vriendenmiddag:  
’voor herhaling vatbaar’  
 

Een week geleden (24 maart) organiseerde 
het bestuur een vriendenmiddag voor vrienden 
van de Stichting Grote Kerk Cultureel. 

In de eerste plaats willen we onze vrienden 
bedanken. Zonder publiek en zonder uw 
financiële steun zijn er geen activiteiten 
mogelijk. Daarnaast willen we graag van de 
vrienden hun mening horen over de concerten 
en de exposities. Mond-tot-mondreclame is de 
beste reclame werd geconstateerd. We hopen 
dan ook dat u als vriend onze ambassadeur 
wilt zijn. Met de speciale lente-actie bij het 
laatste concert van het seizoen geven we u de 
kans iemand anders kennis te laten maken 
met de mooie concerten in de Grote Kerk. 

Kaarten reserveren? 
0591-645180 / 621428  

info@sgkc.nl  
of reserveer via onze website 

Concert Jaden Ensemble 
 
Het Jaden Ensemble, bestaand uit jonge musici 
van het Noord-Nederlands Orkest, komt op 
zondag 7 april in de Grote Kerk van Emmen.  
Op het programma Mozart, Debussy, Milhaud en 
Chatchaturian. En voor de liefhebbers ook nog 
het befaamde Kegelstatt Trio voor klarinet, 
altviool en piano van Mozart. Klik op de link 
hieronder voor een opname. 
https://www.youtube.com/watch?v=g_cfok4QxdU  
 
Viool - Lianne van den Berg 
Altviool - Kristin Stets 
Klarinet - Joost van Rheeden 
Piano - Keiko Sakuma 
 
Datum: 7 april 
Aanvang: 15:00 uur  
Entree: € 17,50 / vrienden SGKC € 14,00 incl. 
pauzeconsumptie 
  
Speciaal voor vrienden:  

Kom als vriend naar het concert en neem iemand 
mee die nog geen vriend is. Dit kaartje krijgt u 
GRATIS . 

 

  

De vriendenmiddag werd muzikaal opgeluisterd met Ierse muziek 
door de Emmense band ’Almarach’. 
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Vooruitblik 
2019-2020 

Brisk 
Dit internationaal veelgeprezen 
blokfluitensemble brengt het 
programma ’Brisk speelt Bach’. 

Wonderbrass   
Vijf koperblazers van het NNO 
nemen ons mee op reis met 
flitsende klanken door de 
geschiedenis van het koper. 

Duo Besemer & De Man 
Met ’een middagje sonates’ 
horen we de ziel en zaligheid 
van de sonate. Mozart, 
Schubert en Beethoven. 

Erasmus Trio 
In het programma ’Dansen van 
de wereld’ maakt u kennis met 
dit trio, vermaard om hun 
warme, ronde klank, energieke 
speelstijl en breed repertoire. 

Volksmuziek Plus 
De vermaarde zangeres Karin 
Strobos samen met Hanna 
Shybaeva en Julia Tom nemen 
u mee in de wereld van het lied 
en volksvertellingen. 

Florian Verweij  
Deze jonge en talentvolle 
pianist, afkomstig uit 
Hoogezand, speelt virtuoze 
muziek van Rachmaninov en 
Beethoven. 
 

Herdenkingsjaar 2020 
 
In 2020 zal Stichting Grote Kerk Cultureel aandacht besteden aan 
de viering van 75 jaar vrijheid met een tweetal grote activiteiten.  

Exposties 
28-4 HṑLT, Vereniging der Noordelijke Hoogdrukkers 
14-7 Hedendaagse textielkunst 
19-9 Kenne Gregoire, realistische fijnschilder 
Orgelconcerten 
In juli en augustus zijn acht gratis orgel-inloopconcerten. Iedere 
zaterdagmiddag om 15:00 uur. Nadere informatie volgt. 

Verwacht:  
Exposities en Orgelconcerten 

www.grotekerkcultureel.nl 
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Coen van Meerten



