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Beste muziek Vrienden van Moordrecht Klassiek
Kunt u zich de datum 7 maart 2020 nog 
herinneren? Dat was onze laatste 
activiteit, het Open-podium concert. We 
konden toen terug kijken op een 
geslaagde avond, maar, de week erna ging 
Nederland op slot, we waren nog maar 
net op tijd. Maar nu kijken we dan ook van 
harte weer vooruit!  
 
Wat hadden we graag weer zo’n prachtig 
muzikaal Messiah feest georganiseerd 
voor jullie! Het stond gepland voor 27 
november dit jaar. Maar omdat we bang 
zijn dat het met alle beperkingen nooit zo 
mooi kan worden als dat het was hebben 
we al tijdig besloten het dit jaar nog niet 
te doen. Maar omdat we wel contracten 
hadden met muzikaal leider Wouter 
Harbers, en met meerdere zangers en 
musici voor die datum hebben we 
besloten er een prachtig concert van te 
maken waar u van harte voor uitgenodigd 
wordt om te komen luisteren! We beloven 
zeker om stukken uit de Messiah te laten 
horen. Ook zijn we van plan om de 
mogelijkheid te geven om een stuk mee te 
zingen! Hoe geweldig zou het zijn om het 
‘Halleluja’ uit de Messiah met elkaar te 
laten klinken!  
Wat snakken we daarnaar, om weer een 
mooi programma te bieden, en weer live 
muziek te mogen horen, de zintuigen te 
prikkelen, elkaar weer te zien! Natuurlijk 

volgens alle coronaregels die op dat 
moment gelden, zowel landelijk als vanuit 
de kerk zelf. 
Omdat we de afgelopen periode ook veel 
geleerd hebben en meer digitale 
mogelijkheden hebben ontwikkeld, willen 
we het concert ook proberen te streamen, 
voor als u toch liever nog niet tussen de 
mensen komt, of op een later moment 
wilt terug luisteren. Die informatie 
beloven we te geven tegen die tijd.  
We kijken uit naar dit concert, naar jullie 
onze vrienden, naar geïnteresseerden 
voor mooie muziek.  
 
Over het open podium concert zijn we nog 
even in de afwachtende houding. Zodra 
we voelen dat het weer een mooi samen 
zijn kan worden brengen we u op de 
hoogte. 
Verder zijn er mooie contacten voor het 
professionele concert, maar ook hiervoor 
zijn er nog te veel onzekerheden om 
exacte gegevens te melden.  
We houden u op de hoogte.  
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Klassiek Concert 
 

27 november 2021 
 

Dorpskerk  
Dorpsplein 12 
Moordrecht 

 
Aanvang 19.30 

 
Entree € 15  

 
Wouter Harbers - orgel , piano, muzikale 

leiding 
Loes van Schothorst - zang 

Annesta van Egmond - viool 
Trudi Bos - fluit 

Magrita Rondeel - cello 
Gemengd Vocaal ensemble Cantus Lux 

Aeterna 
 
 
 
Aanmelden het makkelijkste via de 
website, anders via de mail, maar even 
bellen is ook prima! 
 
Www.moordrechtklassiek  
Informatie@moordrechtklassiek.nl 
0182374789 
0633865806 
 
 
 
 
 
 

 
Het wordt een prachtig programma met 
pareltjes uit de Messiah, maar ook andere  
componisten, in de kwaliteit die u van 
Moordrecht Klassiek gewend bent.  
 
Als u mensen in uw omgeving kent die 
misschien aan onze concerten zouden 
willen deelnemen, die graag zouden 
exposeren of alleen maar bezoeken, 
brengt u hen dan alstublieft op de hoogte 
van de mogelijkheden bij Moordrecht 
Klassiek. We vinden het ook fijn als u de 
gegevens van deze brief zou willen 
verspreiden onder vrienden en kennissen 
zodat zo veel mogelijk mensen van deze 
concerten kunnen genieten. Krijgt u deze 
Vriendenbrief per e-mail, dan is het 
makkelijk om deze door te sturen. Meer 
informatie staat op 
www.moordrechtklassiek.nl. Hier kunt u 
zich ook aanmelden voor bijdragen aan 
onze concerten of exposities.  
Wilt u de brief voortaan per email of wilt u 
geen bericht meer van ons, stuur graag 
een mailtje.  

 

Graag tot ziens op onze 

concerten
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