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8 december 2020 
 
HERDERS, BLAAST UW FLUITEN AAN!  

Barokke kerstmuziek 19 december in de Remonstrantse Kerk Groningen 

 
Op zaterdag 19 december organiseert Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) samen met 
Tim Veldman (klavecinist, blokfluitist en pianist) een concert met barokke kerstmuziek in de 
Remonstrantse kerk in Groningen, de kantoorkerk van de SOGK. Dit concert wordt twee 
keer uitgevoerd en wel om 15.00 en 17.00 uur. Er is per concert plek voor 30 personen en 
reserveren is noodzakelijk. Dat kan via de mail van Tim Veldman tmpveldman@gmail.com 
Op het programma staan werken van o.a. Johann Joachim Quantz, Georg Friedrich Händel 
en Jan Pieterszoon Sweelinck 
 
Kerst en muziek zijn innerlijk met elkaar verweven. De kersthits van nu staan in een lange 
traditie van liederen die ieder jaar alleen in de Adventstijd gezongen werden. Sommige van 
deze eeuwenoude liedjes, of dat nu carols, villancicos of noëls waren, zijn vandaag de dag 
nog steeds bekend en geliefd. In een feestelijk programma kerstliederen uit heel Europa in 
hun barokke gedaante ten gehore gebracht. Daarnaast is een aantal favoriete 
ensemblewerken te horen. Want wat past er nu beter bij de kerstgedachte dan samen 
musiceren? 
 
Tim Veldman is klavecinist, blokfluitist en pianist. Hij geeft regelmatig concerten op zijn 
verschillende instrumenten in binnen- en buitenland. Daarnaast geeft hij blokfluit- en pianoles 
en leidt hij ensembles bij de Muziekschool Vrijdag te Groningen. 
 
Samenstelling kwartet 
Ada Pérez, traverso 
Karlijn Oost, blokfluit 
Emile ter Schegget, blokfluit 
Tim Veldman, klavecimbel 
 
De details 
Datum: zaterdag 19 december 2020 
Locatie - Remonstrantse kerk - Coehoornsingel 14 Groningen 
Start concert: 15.00 en 17.00 uur 
De kerk is 15 minuten van tevoren open 
Duur concert: uurtje (zonder pauze)  
Prijs (inclusief concert): € 10, (donateurs SOGK € 8,00) – van tevoren voldoen, dit wordt bij 
aanmelding geregeld 
Reserveren: tmpveldman@gmail.com  
Opgeven kan tot vrijdag 18 december – graag de samenstelling van uw gezelschap 
doorgeven dan kunnen we hiermee met de plaatsing van de stoelen rekening houden. En 
vol=vol. 
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Wij verzoeken u een mondkapje te dragen bij het binnenkomen en verlaten van de 
Remonstrantse kerk en uiteraard blijft u thuis bij klachten. 
 
EINDE BERICHT 

 
Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, pr-medewerker 
Stichting Oude Groninger Kerken, woldring@groningerkerken.nl, of tel: 050 – 3672042 of 06 
-52102342.  
Tim Veldman - tmpveldman@gmail.com – 06-81235626 
 
Bijlage: The concert 
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