Benefietconcert voor de Vleugel
zondagmiddag 20 november 15.00 uur
Amstelkerk, Ouderkerk aan de Amstel

Sinds Pinksteren staat in de Amstelkerk in Ouderkerk aan de Amstel een
prachtige handgemaakte vleugel. Al jaren leefde de wens om in deze kerk de
piano te vervangen door een vleugel, zodat tijdens diensten en concerten de
pianoklanken met recht op vleugels worden gedragen. Na een grondige en
inspirerende zoektocht hebben we bij de firma Van Kerkwijk een fraaie
occasion vleugel kunnen aanschaffen. En dat het een het mooie vleugel is
dat vond de vorige, eerste eigenaar ook al, en eerlijk is eerlijk die man had
er verstand van: …Pim Jacobs…. In de wandelgangen spreken we dan ook
graag over 'onze Pim Jacobs Vleugel'.
Bij veel diensten, bijeenkomsten en andere gelegenheden is de vleugel al in
de Amstelkerk te horen geweest. Op zondagmiddag 20 november om 15.00
uur zetten we dit instrument extra in het zonnetje met een Benefietconcert
voor de Vleugel.
De 'vaste gebruikers' van de vleugel laten in een uurtje muziek elk met hun
eigen repertoire de rijkdom aan kleuren van de vleugel horen. Aan dit
feestelijke benefietconcert werken onder andere mee: het kinderkoor De
Regenboog o.l.v. Marga Ottenbros, Tijmen Veltman (piano), Peter Suring
(cello) en Cappella Nova o.l.v. Eric Jan Joosse (piano).
Dit benefietconcert wordt gegeven om iedereen te laten genieten van deze
vleugel en om een extra impuls te geven aan het vleugelfonds. De aanschaf
van de vleugel wordt mogelijk gemaakt door (zeer) royale en (mooie) kleine
giften. Er is al een prachtig bedrag binnen maar we zijn nog bezig het
laatste deel (€ 3.700,00) bij elkaar te sparen. Door uw gift na afloop van dit
concert kunt u hieraan uw 'snaartje bijdragen'.
Het beloofd een feestelijk en afwisselend concert te worden, een uurtje
muziek waarin we willen laten horen waarvoor onze vleugel bedoeld is: om
klank te geven aan de rijkdom aan kleuren en activiteiten die de Amstelkerk
vullen.
Benefietconcert voor de Vleugel: Toegang gratis, Uw gift is voor de vleugel.

