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MARTINUS IS KLAAR VOOR DE WINTER

Op het moment dat deze Nieuwsbrief ter perse gaat, worden vrijheid en ruimte weer
ingeperkt door nieuwe Coronamaatregelen, terwijl we in onze Martinuskerk zo’n
succesvolle start maakten. Vooralsnog blijven we actief, zij het uiteraard met de
geboden voorzichtigheid: elkaar de ruimte geven, inzet van coronacheck, etc. Zo
werken we mee aan veiligheid voor iedereen en hopen we ons programma voort te
kunnen blijven zetten.

Gelukkig hebben velen onder u van enkele geslaagde concerten kunnen
genieten in Bussloo en er loopt nog een boeiende Cursus Kunstgeschiedenis
over kunstenaars, van wie op dit moment exposities gehouden worden in het
land.
Kunsthistorica Iris Maalderink geeft op 11 november de lezing Artemisia,
Vrouw & Macht, heden te zien in Rijksmuseum Twente en op 25 november de
lezing Viva la Frida. Life and Art of Frida te zien in het Drents Museum.
Hier kunt u zich nog voor opgeven:www.sint-martinuskerk-bussloo.org
Op 20 november staat ons Operaprogramma op
de agenda. Evenals de vorige keer brengt het
succesvolle koor Classic WM uit Winterswijk
een programma met hoogtepunten uit bekende
opera’s, nu onder de titel “Pace e Libertà ”, met
pareltjes van o.a. Verdi, Offenbach en Rossini.
Kaarten zijn te bestellen via onze website: www.sint-martinuskerk-bussloo.org

Zondag 12 december verwelkomen we de A capella groep Sixtessens, die een
originele wending geeft aan het traditionele mannenkoor-repertoire. Dit koor zingt
op geheel eigen wijze barbershop en klassiek, folk – en popsongs.
In de Kersttijd brengen we ook enkele bij deze tijd behorende programma’s en op
12 januari openen we het nieuwe jaar met het Blokfluitensemble Arabesk dat
muziek brengt vanaf de renaissance tot en met de vorige eeuw.
In samenwerking met “in goede handen management” was er op 30 oktober een
concert door pianiste Riko Fukuda die een bijzonder instrument bespeelde, een
piano forte uit 1815, en violist Rémy Baudet , onder de titel: “Weense Parels”.
Op 27 november volgt de Speelgroep Tandarei met “Nachtegaal Verhalen”.

(concerten.ingoedehanden.management)

.We

hopen dat u in ons programma uitvoeringen
vindt, die u aanspreken en uw bezoek stellen wij
natuurlijk zeer op prijs. Ons beleid is erop gericht,
om naast het gebruik voor uitvaartdiensten en
trouwerijen, waarvoor de kerk zeer sfeervol is, een
degelijk fundament te bouwen waarop we dit
unieke kerkje voor de samenleving kunnen
behouden. Een fundament dat een muziekpodium
biedt voor amateurs en professionals binnen de
Stedendriehoek. Het in stand houden van de
Martinuskerk en waar mogelijk het beter inrichten
ten behoeve van het huidige gebruik heeft onze
volle aandacht.
Wij hopen u binnenkort weer te zien in de warme
sfeervolle Martinuskerk, juist in de herfst en winter.
Hartelijke groet en tot ziens in de Martinuskerk.
Stichting St. Martinuskerk Bussloo.
www. sint-martinuskerk-bussloo.org

..EN MARTINUS BLIJFT MET U DELEN!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails 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.

