Bekijk de webversie

Sint Martinuskerk in Bussloo gaat een mooi seizoen tegemoet

Beste vrienden en donateurs,
Hierbij presenteren wij het najaarsprogramma van de Stichting Sint Martinuskerk in Bussloo. Tot
onze grote vreugde en dankzij inspanningen van velen is het gelukt een gevarieerd aanbod te
programmeren. Klik hier voor het volledige programma.
Op 18 september doen landschapsecoloog Willem Drok en organist Heleen Nieuwenhuis de
nazomerse aftrap in de vorm van een wandeling met orgelconcert. Deze activiteit binnen het
kader van de IJsselbiënnale biedt een prachtige koppeling van natuur en cultuur, passend bij de
missie van de Stichting SMB.
Op 30 september zal kunsthistorica Iris Maalderink de eerste van een reeks kunsthistorische
lezingen houden. Deze zijn steeds gekoppeld aan een tentoonstelling die op dat moment
ergens in de regio of elders in Nederland te zien is. Voor kunstliefhebbers een mooie
gelegenheid om kennis te nemen van een actueel kunsthistorisch onderwerp en gewapend met
die kennis de tentoonstelling te bezoeken. En wat een prachtig en inspirerend decor biedt dan
onze Sint Martinuskerk, waar eveneens heel wat kunstvoorwerpen te bewonderen zijn.
Daarnaast is er een viertal concerten georganiseerd, waarbij
gevorderde en semi-professionele amateurmusici een
gevarieerd programma presenteren. Dit is helemaal in lijn
met de wens van de Stichting SMB om niet alleen
beroepsmusici maar ook de amateurkunst een podium te
bieden. We hebben het dan over amateurs in de
oorspronkelijke en positieve betekenis: zij die de kunst
beoefenen, niet als broodwinning, maar uit liefhebberij en
passie. Voor donateurs reserveren wij bij deze concerten
uiteraard een zitplaats in een van de voorste banken.
Los van onze “eigen” concerten, is er nog een aantrekkelijk concertprogramma van In Goede
Handen Management: https://www.ingoedehanden.management/
We hopen u de komende tijd in de St Martinuskerk te ontmoeten.
Bestuur en vrijwilligers van de Stichting MKB
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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 st.sint.martinuskerk.bussloo@gmail.com toe aan uw adresboek.

