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Als Bach in Frankrijk

Bach op zondagmiddag

De organisatie Klassiek Centraal,

La Barca Leyden speelt met enige

In de succesvolle zondagmiddagserie in

bekroonde onlangs de cd 'Music at the

regelmaat sonates voor fluit en basso

De Open Hof in Soest voert La Barca Ley-

Court of Jülich-Berg' van La Barca

continuo van Johann Sebastian Bach.

den een programma uit met uitsluitend

Leyden met een Gouden Label.

Intrigerende muziek die dit keer in een

werk van Johann Sebastian Bach. Enkele

Hoofdredacteur Ludwig Van Mechelen

Frans perspectief wordt gezet. Ray-

van zijn bekendste fluitsonates passeren

schrijft:

mond Honing voert het Franse barokre-

de revue en Cees van der Poel vult het

pertoire uit op een kopie van een oude

programma aan met orgelwerk van de

"Wat een vreugde straalt deze

Franse fluit in de lage Franse stem-

Duitse meester op het fraaie Nijsse-orgel.

‘straalschijf’ toch uit! De kriebels om

zondag 1 7 juni 201 2, 1 5.00 uur,
't Huys Dever Lisse

ming.

Programma

"webstek voor de Muziekliefhebber",

meteen in de tijd naar dat hof te reizen

Programma

overmannen je. Wie wil nu niet op zo’n

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

wijze, in een perfecte harmonie en

Jacques-Martin Hotteterre (1 674–1 763)

1 030

omgeven door schoonheid en weelde

— Suite in D-groot

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

een keer lekker verwend worden?

François Couperin (1 668–1 733) —

1 034

Raymond Honing leidt zijn ensemble op

Quatrième Concert voor fluit en b.c. in

Sonate voor fluit en b.c. in C-groot, BWV

vorstelijke wijze door de werken van de

e-klein

1 033

drie vermelde heerschappen, Händel,

Johann Sebastian Bach (1 685–1 750) —

Pièce d'Orgue, BWV 572

Corelli en Bonporti. Zo fantastisch … dat

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

we deze cd en deze muziek op onze

1 030

Uitvoerenden

Johann Sebastian Bach — Sonate voor

Raymond Honing (traverso) en Cees van

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

der Poel (klavecimbel en orgel).

Uitvoerenden

Locatie, aanvangstijd en toegang

Raymond Honing (traverso) en Cees van

De Open Hof, Veenbesstraat 2 Soest. Aan-

der Poel (klavecimbel).

vangstijd: 1 6.00 uur. Het programma heeft
geen pauze. Toegang gratis, collecte na

Locatie, aanvangstijd en toegang

afloop.

wijze ‘vorstelijk’ belonen: een Gouden
Label! "
Op zaterdag 23 juni a.s. zal La Barca
Leyden de Gouden Label uitgereikt
krijgen tijdens een feestelijke
bijeenkomst in het Provinciehuis van
Antwerpen.
Klassiek Centraal kende eerder een

't Huys Dever, Heereweg 349 Lisse.

Gouden Label toe aan onder meer

Aanvangstijd: 1 5.00 uur. Het program-

dichter-auteur Jan Brokken,

ma heeft een pauze. Kaarten € 1 5,00.

balletdanser Alain Honorez, Ton
Koopman en dirigent Iván Fischer.
Voor meer informatie:
www.klassiek-centraal.be.

Op de website van LBL vindt u uitgebreide informatie over de cd
'Music at the Court of Jülich-Berg'. U kunt er ook fragmenten van de
cd beluisteren. De cd is nog verkrijgbaar. U kunt de opnames ook
tegen betaling downloaden. Bezoek voor meer informatie daarover
de website www.aliudrecords.com.

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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