wat beZIELt je seizoen 2018 - 2019
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Zondag
17 maart 2019
10:00-12:00 uur

en poëtische tocht in liedjes, verhalen
en gedichten door een muzikaal landschap met hoopvolle vergezichten.
Richard van der Keur observeert de
kleine wereld om ons heen en schetst
beelden in woorden, zang en muziek.
Vocaal bijgestaan en begeleid op piano
door Hjalmar Rosing. Zelfgeschreven
liedjes over de seizoenen van het leven,
dichtbij en ver weg, zoals Loslaten, Ik zal
er zijn en Zo blauw als de hemel, met
een enkele cover zoals van Cat Stevens
en Abba.

“In Concert”
Entree: € 7,00 p.p.
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Richard van der Keur is tekstschrijver,
zanger, theatermaker en schrijft liedjes.
Hij maakte drie cd-albums: Kleurenzee
met theaterpopformatie Rij12 en later
Noorderlicht en Klein Bombastisch met
zijn eigen singer-songwriterproject Emellan. Over laatstgenoemd album schreef
PopUnie: "Het prachtige Alleen Voor
Haar is één van de hoogtepunten van het
album. Een pianoballade met een mooie
tekst, uitgevoerd door de zachte en bijna
fluwelen stem van Richard van der Keur.
Ook het Zweedse Jag Vet (NL: Ik Weet)
is een pareltje."
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Richard van der Keur

Zelfgeschreven liedjes
over de seizoenen van
het leven, dichtbij en
ver weg, zoals Loslaten,
Ik zal er zijn en Zo blauw
als de hemel, ….
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Zondag
9 september 2018
Startzondag

E

wat beZIELt je
Entree: gratis

Aria
Jacqueline

r staan weer mooie activiteiten op de
agenda van komend seizoen.
Arja Schokker en Jacqueline Koekendorp zullen hierover een interactief
programma samenstellen met presentatie d.m.v. o.a. de beamer om u hierover
te informeren.
U / jij wordt ook actief betrokken bij deze
programmapresentatie, want ‘Wat beZIELt u / jou?’ Mooi om alvast eens over
na te denken.
Uiteraard is er ook koffie en thee met tijd
voor ontmoeting en bijpraten na de stille
zomerperiode.
Buren, familie en kennissen zijn uiteraard
ook van harte welkom kennis te komen
maken met Vrijzinnigen Brielle e.o.

Programmacommissie

Cor

Arja Schokker
Jacqueline Koekendorp
Cor Lageweg
Ad Soutendijk

Ad

Dit jaar openen we het
nieuwe seizoen 2018 2019 op de Startzondag.
Een nieuw seizoen, een
nieuwe aanpak: deze
ochtend wordt nu verzorgd en gepresenteerd
door de Programmacommissie van onze
Vereniging.
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