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Het Basho Trio is ontstaan vanuit de verklaring van de
Japanse dichtvorm haiku. De grootmeester van de haiku is
Matsuo Basho ( 1644-1694). Naast verklaringen van haiku’s
speelt Jan Guichelaar eigentijdse composities voor gitaarsolo
en gitaarduo en voor klarinet en gitaar.                                     

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief februari 2022 Stichting Sint Martinuskerk Bussloo

EEN NIEUWE LENTE EEN NIEUW GELUID
Het lijkt er  steeds meer op dat we de Coronabeperkingen achter ons kunnen gaan laten en we
de deuren van de Martinuskerk weer kunnen openen voor een fris voorjaarsprogramma.
Ondanks de lockdown hebben we niet stil gezeten en kunnen u  een nieuw gevarieerd
programma aanbieden, dat past in ons streven een cultureel podium te zijn voor de
Stedendriehoek.
U zult in ons programma nieuwe items vinden,  maar ook komen we terug met items, waarvan 
gebleken is dat ze de afgelopen periode succesvol waren.
Zo zal het Operakoor Classic WM uit Winterswijk op 7 mei schitteren met Pace e Libertà en  zal
Iris Maalderink in het  voorjaar weer een drietal  kunstgeschiedenis-lezingen geven o.a. over het
Bauhaus. Nieuw zijn de Lime Light Ladies, die op 24 april met hun mooie stemmen zullen
klinken. Hein de Jong zal weer starten met de Taizé-vieringen op elke derde donderdag van de
maand.

PROGRAMMA VOORJAAR 2022

BASHO TRIO
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Tevens staat er een aantal arrangementen op het repertoire
van o.a. Claude Debussy en Francis Poulenc.

zondag 13 maart - aanvang 15.00u. - entree: euro 15,- p.p.

TAIZÉ-viering door Hein de Jong
iedere derde donderdag van de maand

De Stichting Sint Martinuskerk Bussloo ( SMKB) heeft het initiatief genomen om een maal per
maand in deze kerk een oecumenische gebedsviering in de geest van Taizé te houden
op  iedere derde donderdag van de maand. 

De Gemeenschap van Taizé is een internationale christelijke oecumenische
kloostergemeenschap die haar oorsprong vond in de eerste oorlogsjaren.  Broeder Roger
Schutz kocht in het plaatsje Taizé in de omgeving van Cluny in 1940 een huis waar hij mensen
opving, voornamelijk Joden. In 1942 moest hij vluchten, maar in 1944 keerde hij in Taizé terug.
De eerste broeders sloten zich bij hem aan, waarmee hij de oecumenische gemeenschap
stichtte.

Sinds die tijd komen jaarlijks duizenden jongeren en ouderen uit heel Europa naar Taizé, voor
ontmoeting en bezinning. Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor
het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een tijd van stilte. Op
veel plaatsen in België en Nederland worden regelmatig gebedsvieringen georganiseerd in de
stijl van de gemeenschap van Taizé. Dat is ook de bedoeling van de Stichting Martinuskerk
Bussloo en iedereen is van harte welkom daarbij.
Juist in deze verwarde tijden hebben veel mensen behoefte aan een moment van bezinning. In
de stilte en het gebed ontvangen we de energie die we nodig hebben om er te zijn voor elkaar,
om de omstandigheden waarin mensen leven te veranderen en de aarde tot een bewoonbare
plaats te maken.

De viering duurt ongeveer drie kwartier. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in
het van Wijnbergenhuus onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij hopen u in Bussloo te
mogen begroeten.

17 maart- aanvang 19.00u- entree: vrijwillige bijdrage

STABAT MATER
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Het Stabat Mater door het
Pergolesi ensemble is heel
bijzonder omdat, naast de twee
vrouwenstemmen er saxofoons in
plaats van strijkers gebruikt
worden. Dit fameuze Stabat Mater
van Pergolesi, geschreven voor
Goede vrijdag, is niet alleen,
naast bachs Mattheus Passie,
een veel gehoord Pasoratorium,
maar zeker ook het bekendste en
mooiste Stabat Mater aller tijden.

PERGOLESI ENSEMBLE

Zaterdag 9 april - aanvang 20.00u.- entree: euro 22,50 p.p.

LIME LIGHT LADIES

 
De Lime Light Ladies zijn drie Arnhemse, vrouwelijke muzikanten, die vanaf
jonge leeftijd gegrepen zijn door muziek. Zij hebben elkaar gevonden in hun
liefde voor meerstemmige zang. Een optreden van Limelight Ladies is een reis
langs vele "Americana" muziekstromingen, altijd een lust voor het oor en het
hart!

Limelight Ladies bestaat uit::Geena Dee (zang en gitaar), Caia
Mangelsdorf (zang en percussie), Miriam de Vroome (zang, gitaar, dwarsfluit,
percussie) 
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Er worden nummers gebracht van bijvoorbeeld Crosby Stills Nash & Young,
Bonnie Raitt, Venice, Carole King, The Eagles en James Taylor in verrassende
arrangementen met véél aandacht voor vocale harmonieën. Eigen nummers
worden in dezelfde stijl bewerkt.

zondag 24 april 2022- aanvang 15.30u.- entree: euro 15,- p.p.

WM CLASSIC

Operakoor met Pace e Libertà

Classic WM is een groot gemengd koor uit de Achterhoek, dat een hoog muzikaal niveau
koppelt aan een grote variatie aan muziekstijlen als (licht)klassiek, opera, operette, en musical.
In dit concert brengt het koor onder de titel Pace e Libertà  pareltjes van o.a. Verdi, Offenbach
en Rossini

zaterdag 7 mei - aanvang 20.00u.- entree: euro 25,- p.p.

Kunstlezingen over het BAUHAUS
door kunsthistorica Iris Maalderink

https://stichting-sint-martinuskerk-bussloo.email-provider.nl/link/nomkab7zpq/z0dqvzxw9i/jbrcskpxn3/focqvm2oej/nqyvbupcev
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We hopen dat u in ons programma-aanbod
optredens vindt, die u aanspreken. Graag houden 
we u de komende tijd op de hoogte van ons
programma via deze Nieuwsbrief en onze website:
 
Graag tot ziens in Bussloo. 

 

Hartelijke groet en tot ziens in de Martinuskerk.
Stichting St. Martinuskerk Bussloo.
www. sint-martinuskerk-bussloo.org

 

Wederom hebben we Iris Maalderink bereid gevonden een serie kunstlezingen te geven. Dit
keer over het Bauhaus. Het Bauhaus was een opleiding voor beeldend kunstenaars,
ambachtslieden en architecten die van 1919 tot 1932 eerst te Weimar later te Dessau en daarna
nog een jaar in Berlijn gevestigd was.
 

             24 maart en 7 en 28 april 20.00u.  Aanvang 20.00 uur. 
      Prijs per persoon €  50,-- voor alle lezingen ( 3x)  en €17,50 per keer (1x) 

Kaarten zijn te bestellen via onze website: www.sint-martinuskerk-bussloo.org

..EN MARTINUS BLIJFT MET U DELEN!

Deze e-mail is verstuurd aan em.szekeres@gmail.com. • 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.
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