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Met onze activiteiten willen we vele
inwoners van Emmen en omstreken
laten genieten van kwalitatief
hoogstaande concerten en exposities
in een monumentaal gebouw.
Wilt u ons daarbij helpen? Wordt dan
vriend. Dit kan al voor € 25,00 per jaar
per persoon (€ 35,00 voor u en uw
partner).
U steunt een goed doel, krijgt korting
op de entree en u ontvangt tijdig
informatie over onze activiteiten.
Ons IBAN-nummer is:
NL35RABO0114582130

ALS VRIEN
D
STEUNT U
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R
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!

Aanmelden
Neem contact op met culturele kosters:
Joukje Dijkstra en Henk Folkerts
mail: info@grotekerkcultureel.nl

CONTACT
Adres- en contactgegevens
Grote Kerk
Schoolstraat 5
7811 XX Emmen
tel. 06 27650121 of 0591 645180
mail: info@grotekerkcultureel.nl
Adresgegevens
Stichting Grote Kerk Cultureel
Kapelstraat 25
7811 HC Emmen

Reservering kaarten
Reserveren en betalen van kaarten via
onze website www.grotekerkcultureel.nl
of via www.eventree.nl

grotekerkcultureel

grotekerkcultureel

@kerkcultureel

Ook op zoek naar een
sfeervolle locatie op een
mooie plek? Denk eens
aan de Grote Kerk!
Heeft u vragen?
Wij denken graag met u mee!

Joukje Dijkstra en Henk Folkerts
info@grotekerkcultureel.nl
tel. 0591 645180 of 06 27650121

www.grotekerkcultureel.nl

UITMARKT EMMEN

Drie exposities van toonaangevende beeldend
kunstenaars. Geopend op woensdag,
donderdag en zaterdag van 13.00-17.00 uur.

donderdag 23 december 2021 20.00 uur

vrijdag 5 november 2021 20.00 uur

The Gents o.l.v. Annemiek van

D’Irish Folk | Iers, Schots en

der Ven | Voices in the snow

25 september t/m 24 november 2021

Bekende kerstliederen worden afgewisseld
met onbekende parels uit de a cappella
koormuziek gezongen door louter
mannenstemmen.

Dick Doorduin | Landschappen

zondag 23 januari 2022 15.00 uur

Margaretha Consort o.l.v. Jos van
Veldhoven | Ongekende schoonheid

Hendrik Elings | Selectie uit

Uitmarkt Emmen Inside Out
Opening van het cultureel seizoen. Geniet
van lokale, regionale en nationale artiesten,
voorstellingen en optredens in de Grote Kerk.

scheef feestje
Dans mee of luister gewoon lekker naar deze
band die ook nog eens meerstemmig zingt en
vele instrumenten bespeelt. Zin in een Iers,
Schots en scheef feestje, dan bent u bij deze
band aan het goede adres.

KLEZMERJIDDISCH SPECIAL

De schoonheid van het Nederlandse landschap
gevangen in zijn poëtische beelden. Dick
Doorduin maakt daarnaast ook portretten en
vrij werk.

24 april t/m 6 juli 2022

zaterdagmiddag en -avond 11 september

5 zangers, 4 viola da gamba’s, 1 kistorgel
o.l.v. de wereldberoemde dirigent Jos van
Veldhoven. Barokke pracht van twee minder
bekende componisten.

Een tweedaags evenement in samenwerking
met Stichting Dubbelzijdig waarin speciale
aandacht voor de Klezmermuziek, de
instrumentale en traditionele muziekstijl van
Joden uit Oost-Europa. 15 oktober 20.00 uur
Bibliotheek Emmen, € 8,50 / 17 oktober 14.00
uur Grote Kerk, € 16,00 / kinderen 6-12 jaar €
8,50

zijn werk

vrijdag 12 november 2021 20.00 uur

Pick ‘n’ Shovel | Church Tour
De American traditionals en train songs van
Pick ’n’ Shovel roepen de sfeer op van de
Mississippi. Bezoekers wacht een authentieke
rootservaring. Er mag gezongen en gelachen
worden!

ORGELCONCERTEN

Hendrik Elings is als schilder een product
van de in het Noorden van het land nog zo
diepgewortelde traditionele, ambachtelijke en
figuratieve schilderkunst.

vrijdag 15 oktober 2021 20.00 uur

Conny Timmermans |
zondag 13 februari 2022 15.00 uur

Klezmer Roots, een vertelling

Brisk & Amarylis Dieltiens |

in beeld en geluid

Altijd over de liefde

9 juli t/m 21 september 2022

Het blokfluitkwartet Brisk is een graag geziene
gast op ons podium. Dit Valentijnsconcert
met de Belgische sopraan Amarylis Dieltiens
bezingt de liefde in alle toonaarden.

Klezmermuziek en het Jiddische lied zijn erg
populair, maar wie kent de achtergronden van
deze muziekstijlen? De vertelling vindt plaats
in Bibliotheek Emmen.

Meint van der Velde en
Wijke van der Bij | Gelaagde stilte
Intuïtief werk van Meint van der Velde,
beïnvloed door zijn woonomgeving in het
noorden. In de houtdrukken van Wijke van
der Bij zien we meestal een architectonische
benadering van vervallen gebouwen.

Acht klassieke muziek concerten in de Grote
Kerk van Emmen. Losse tickets: € 21,00 /
vrienden € 18,50 / tot 18 jaar € 7,50

In de Grote Kerk in Emmen staat een origineel
Roelf Meijer-orgel. In 2004 is het orgel
gerestaureerd en het klinkt weer als nooit
tevoren. Bekende concert-organisten en
aanstormend talent zijn op zaterdagmiddagen
in juli en augustus te horen.
Kijk op onze website voor meer informatie.

zondag 17 oktober 2021 14.00 uur
zondag 20 maart 2022 15.00 uur

KLASSIEK PODIUM

Zomerserie: inloop-orgelconcerten

Dianto Reed Quintet | All about
contrasts
Dit jonge rietblazers ensemble steekt
traditionele kamermuziek in een heel
nieuw jasje. Veel energie en contrasterende
elementen.

The Klezmer Society &
Shura Lipovsky | Familieconcert
Speciaal voor het concert in de Grote Kerk stelt
The Klezmer Society een feestelijk Klezmer
en Jiddisch ‘Doe-concert’ samen. Kinderen en
hun (groot)ouders worden uitgenodigd om mee
te zingen, klappen en dansen!

CONCERTSERIE
PANCRA
zondag 24 oktober 2021 15.00 uur

Maria Milstein & Hanna Shybayeva |
Ravel, Prokofiev en Franck
Deze musici - internationaal beroemde
solisten - behoren tot de wereldtop van de
kamermuziek. Een concert dat u niet mag
missen!

zondag 24 april 2022 15.00 uur

Florian Verweij | Adieu, Beethoven;

Pancra verwijst naar de naamgever van de
Grote Kerk, Sint Pancratius. In een huiselijke
sfeer wordt de luisteraar getrakteerd op een
genoeglijk avondje muziek. Tickets: € 15,00

Hallo, Liszt
Romantiek van het begin tot eind. Een
voortdurende zoektocht naar verbinding en
een streven naar bezieling typeert deze jonge
pianist uit het Noorden van Nederland.

vrijdag 29 oktober 2021 20.00 uur

Jungle of Roots | Ron Snippe en
Peter Dusseljee
zondag 14 november 2021 15.00 uur

Motus Strijkkwartet | Meesterwerken
Het Motus String Quartet zet u in beweging
(= motus) door het spelen van meesterwerken
uit de strijkkwartet literatuur. Op het
programma: Haydn, Schubert, Mendelsohn.

zondag 15 mei 2022 15.00 uur

Cappella Amsterdam & Berlage
Saxophone Quartet & Jan Brokken |
De Rechtvaardigen
Voordracht van Jan Brokken uit zijn boek
De Rechtvaardigen, vervlochten met muziek
voor koor en saxofoonkwartet. In dit verhalende
concert maken we mee hoe goede daden van
één mens duizenden levens kunnen redden.

Liedjes die in verschillende stijlen gegoten
zijn. Van folky mountainsongs en Calypso, via
country en rock naar sixties en seventies pop.
Uit deze wildgroei van stijlen komt de naam
Jungle of Roots.

zaterdag 20 november 13.00-17.00 uur

Achter de Toren
Een inkijkje in de vele activiteiten die
plaatsvinden bij Grote Kerk Cultureel.
Hét podium van Emmen voor Muziek,
Exposities, Verhuringen & Meer.

fotografie | Milstein Shybayeva: Sarah Wijzenbeek | BRISK: Foppe Schut | Florian Verweij: Marco Borggreve | Cappella Amsterdam: Annelies van der Vegt | Pick’n’Shovel: Natalia Claus | Dansers: Jan Anninga

EXPOSITIES

