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Nieuwe website

zaterdag 1 7 maart 201 2, 20.00 uur, 't Huys Dever Lisse

Al geruime tijd had La Barca Leyden op
het wereldwijde web onderdak op het

Weense klassieken in kerk & kasteel

adres www.raymondhoning.com. Na een

Het duo Raymond Honing en Ursula Dütschler brengen een sprankelend programma

paar weken hard werken hebben we het

met werk van Mozart en Beethoven. De Sonates in D en G schreef Beethoven voor vi-

ouderlijk huis verlaten en onze eigen

ool en klinken in dit programma in een bewerking van de negentiende-eeuwse fluitist

webstek betrokken. Met ingang van 1 9

Louis Drouet.

maart zijn we te vinden op

Programma

www.labarcaleyden.nl. U treft op de web-

Ludwig van Beethoven — Sonate in G-groot, opus 30/ 3

site uitgebreide informatie aan over het

Ludwig van Beethoven — Sonate in D-groot, opus 1 2/ 1

ensemble, onze cd’s, foto’s en video’s van

Ludwig van Beethoven — twee delen uit Variirten Themen, opus 1 07

optredens en natuurlijk een up-to-date

Johann Christian Bach — Sonate in D-groot

concertagenda.

Nieuw gezicht op
facebook

Uitvoerenden

Volg La Barca Leyden vanaf 1 9 maart ook

Locatie, aanvangstijd en toegang

Raymond Honing (traverso) en Ursula Dütschler (fortepiano).

via facebook! Word vriend van LBL en

't Huys Dever, Heereweg 349 Lisse. Aanvangstijd: 20.00 uur.

volg het nieuws over ons, heet van de

Het programma heeft een pauze. Kaarten € 1 5,00.

naald.

Nieuwsbrief nieuwe stijl
Tegelijk met het opzetten van de website is onze huisstijl bij de tijd gebracht en toegepast in deze nieuwsbrief. Het is een poosje geleden dat u van ons de laatste nieuwsbrief ontving. Met deze editie pakken we de draad weer op en we hopen u regelmatig te informeren
over La Barca Leyden.

vrijdag 6 april 201 2, 20.00uur, Dorpskerk Voorschoten &
zaterdag 7 april 201 2, 1 5.00 uur, Doopsgezinde Vermaning Zaandam

Die mit Tränen säen
In de passietijd klinken veelal de grote werken van Johann Sebastian Bach. Dit jaar
kiest La Barca Leyden voor alternatief repertoire met als spil de indringende Messe des
morts van Jean Gilles. Daarnaast klinken er enkele andere werken van Franse barokcomponisten zowel instrumentaal als vocaal en een motet van Johann Sebastian Bach.
Dit laatste werk behoort tot het "ijzeren" barokke koorrepertoire en stelt hoge eisen aan
de uitvoerenden. De bezetting van koor en orkest is enkelvoudig wat de uitvoering intimiteit zal verlenen. Voor deze gelegenheid heeft La Barca Leyden opnieuw topzangers
en -instrumentalisten gevraagd met wie in eerdere projecten Bachs Passies succesvol
werden uitgevoerd.

Programma (onder meer)
Jean Gilles — Messe des morts
Johann Sebastian Bach — motet 'Komm, Jesu, komm' BWV 229
Heinrich Schütz — motet 'Die mit Tränen säen'
Marc-Antoine Charpentier — delen uit Stabat Mater

Uitvoerenden
Koor en orkest van La Barca Leyden onder leiding van Raymond Honing.

Locaties, aanvangstijden en toegang
Dorpskerk, Kerkplein 2 Voorschoten. Aanvangstijd: 20.1 5 uur. Het programma heeft een
pauze. Kaarten € 25,00 per persoon (CJP/ studenten € 1 5,00) aan de zaal. Kaarten:
www.musantica.nl
Doopsgezinde Vermaning, Westzijde 80 Zaandam. Aanvangstijd 1 5.00 uur.
Kaarten: € 1 8,00 en € 1 2,00 (25- en 65+). Kaarten: info@nieuwehuysconcerten.nl.

zaterdag 23 juni 201 2, 20.00 uur,
't Huys Dever Lisse

Als Bach in Frankrijk

zondag 24 juni 201 2, 1 6.00 uur, De Open Hof Soest

Bach op zondagmiddag
In de succesvolle zondagmiddagserie in De Open Hof in Soest voert La Barca Leyden

La Barca Leyden speelt met enige regel-

een programma uit met uitsluitend werk van Johann Sebastian Bach. Enkele van zijn

maat sonates voor fluit en basso continuo

bekendste fluitsonates passeren de revue en Cees van der Poel vult het programma

van Johann Sebastian Bach. Intrigerende

aan met orgelwerk van de Duitse meester op het fraaie Nijsse-orgel.

muziek die dit keer in een Frans perspectief wordt gezet. Raymond Honing voert

Programma

het Franse barokrepertoire uit op een ko-

Sonate voor fluit en b.c. in b-klein, BWV 1 030

pie van een oude Franse fluit in de lage

Sonate voor fluit en b.c. in e-klein, BWV 1 034

Franse stemming.

Sonate voor fluit en b.c. in C-groot, BWV 1 033
Pièce d'Orgue, BWV 572

Programma (onder meer)
Jacques-Martin Hotteterre (1 674–1 763) —

Uitvoerenden

Suite in D-groot

Raymond Honing (traverso) en Cees van der Poel (klavecimbel en orgel).

Johann Sebastian Bach (1 685–1 750) —
Sonate voor fluit en b.c. in b-klein, BWV
1 030
Johann Sebastian Bach — Sonate voor

Locatie, aanvangstijd en toegang
De Open Hof, Veenbesstraat 2 Soest. Aanvangstijd: 1 6.00 uur. Het programma heeft
geen pauze. Toegang gratis, collecte na afloop.

fluit en b.c. in e-klein, BWV 1 034

Uitvoerenden
Raymond Honing (traverso) en Cees van
der Poel (klavecimbel).

Locatie, aanvangstijd en toegang
't Huys Dever, Heereweg 349 Lisse. Aanvangstijd: 20.00 uur. Het programma heeft
een pauze. Kaarten € 1 5,00.

Aanmelden of afmelden
voor deze nieuwsbrief?
Stuur een berichtje naar
info@labarcaleyden.nl.

Meer weten over La Barca
Leyden? Bezoek onze
website,
www.labarcaleyden.nl.
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