Spankeren, september 2021
Beste mensen,
Waar onder andere de culturele sector zo naar uitzag, is dat er weer toekomstperspectief zou zijn voor de sector. Het is daarom ook fantastisch dat er op
dinsdag 14 september jl. versoepelingen zijn aangekondigd!
Concertserie 2021-2022
Wij noemen jullie graag in dit verband de serie concerten van het
najaar 2021. Het eerste concert zal op 23 september a.s.
plaatsvinden in de Petruskerk in Spankeren.
Blokfluitensemble FEW olv Annelies Schraa
FEW speelt klassieke en moderne muziek op een indrukwekkend
aantal blokfluiten, van de kleinste Sopranino tot de twee meter
lange Grootbas en bereikt daarmee een enorme variatie in
klankkleur.
Het tweede concert zal plaatsvinden op donderdagavond 28 oktober 2021
Weense Parels - Vioolsonates van de grote drie Rémy Baudet (viool), Riko
Fukuda (klavercimbel)
Een klinkend gezelschap: Rémy Baudet op viool en Riko Fukuda op de
pianoforte. Twee musici met een enorme staat van dienst: Rémy Baudet, 20 jaar
concertmeester van het Orkest van de 18e eeuw is een begenadigd violist. Riko
Fukuda ontving een beurs om historische uitvoeringspraktijk op fortepiano’s te
studeren. Daarna maakte ze naam als solist en kamermuziekspeler waarbij ze
geprezen wordt om haar uitstekende techniek en interpretatie.
Het derde concert van de concertserie 2021-2022 is op
donderdagavond 11 november 2021 met als titel
Nachtegalen verhalen - Een smeltkroes van avontuurlijke
klanken - Speelgroep Tandarei
Tandaradeinen zijn muzikanten die met elkaar de mooiste
melodieën in het fraaiste jasje willen stoppen. Het
programma voor dit najaar gaat over het begin van de
donkere dagen van het jaar.
Voor meer info:
http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/index.php/activiteiten/concerten-2/
Samen Gedenken – “Steek een licht op”
Op zondagmiddag 31 oktober 2021 organiseert de
Stichting Dorpskerk Spankeren in samenwerking met de
kerkelijke gemeente van 15.00 - 17.00 uur een
lichtjesmiddag. Er is gelegenheid om een kaarsje te

branden en de overledene(n) te herdenken. In de kerk staat de koffie en thee
klaar en is er gelegenheid om na te praten.
Actie “Ik buurt mee” voorjaar 2021
Zoals bekend heeft de Stichting Dorpskerk Spankeren in het voorjaar van 2021
het initiatief ingediend voor de realisering van een informatiebord. Dat initiatief is
gehaald! Binnenkort kunt u het ANWB-informatiebord bewonderen aan de toren
van het kerkgebouw.
Allen, die daaraan bijgedragen hebben, willen wij hartelijk danken!
Met vriendelijke groet,
Bas Geerdink, voorzitter, Ben van Middelkoop,
Tineke Hamer-Verveer en Bretta van Middelkoop-Slijkhuis

