Willem Hendrik Zwart Hal
Concertagenda 2022
Datum:

Tijd:

Thema:

Artiest: (orgel)

Za. 8 jan.

15.00 uur

Nieuwjaarconcert
“Royal Music 2022 In”

Martin Mans
€ 14,00

Za. 5 febr.

15.00 uur

“Soundtracks”

Arjan Breukhoven
€ 14,00

Za. 5 mrt.

20.00 uur

“Evert speelt eigen bewerking Evert van de Veen
met knipoog naar…”
€ 14,00

Za. 2 apr.

20.00 uur

* Samenzangavond
“Voorjaars Samenzang”

Ad Huetink
€ 10,00

Za. 30 apr.

20.00 uur

“Sander op herhaling”

Sander van Marion
€ 14,00

Extra concert:
Za. 14 mei
20.00 uur

ZAT.
“Herinneringen”

Za. 28 mei

“Klassiek divers”

20.00 uur

Extra concert:
Za. 11 juni
20.00 uur

Everhard Zwart
€ 14.00
Minne Veldman
€ 14,00

“Verlaat Nieuwjaarsconcert” Martin Mans
€ 14,00

Za. 25 juni

20.00 uur

“Orgel Pracht”

Gert van Hoef
€ 14,00

Za. 23 juli

20.00 uur

André Knevel
€ 14,00

Za. 20 aug.

20.00 uur

“Canadese Jubileum
Klanken”
ZAT.
* Samenzangavond
“Zomer samenzang divers”

Za. 17 sept.

20.00 uur

“Transcripties van
Russische Muziek”

Maarten Wilmink
€ 14,00

Za. 15 okt.

20.00 uur

“Jong Talent”

Luuk Schuurman
€ 14,00

Za. 12 nov.

20.00 uur

“Martin op volle toeren”

Martin Mans
€ 14,00

Za. 10 dec.

20.00 uur

* Samenzangavond
“Kerstsamenzang”

Ad Huetink
€ 10,00

Vr. 30 dec.

15.00 uur

Oudejaarsconcert
“Royal Music Out 2022”

Everhard Zwart
€ 14,00

Za. 7 jan. ’23

15.00 uur

Nieuwjaarsconcert
“Royal Music 2023 In”

Gerwin v/d Plaats
€ 14,00

Ad Huetink
€ 10,00

www.huetink-royalmusic.nl
www.huetink-royalmusic.nl

Beste concertbezoeker,

Za. 7 jan.’23

15.00 uur

Nieuwjaarconcert
“Royal Music 2023 In”

Gerwin v/d Plaats
€ 13,50

Al meer dan 20 jaar: Passie voor Muziek !

Beste concertbezoeker,
Terugkijkend op de afgelopen 21 jaren zijn wij dankbaar dat wij zoveel mooie concerten en
samenzangavonden hebben kunnen organiseren. Ze staan in onze en waarschijnlijk ook in
uw herinneringen gegrift. Onze passie is en blijft het om samen met u naar orgelmuziek te
luisteren of samen te zingen.
Muziek raakt je: het doet je verwonderen, verbazen, emotioneren, herinneren,
het verbind je met anderen. Het luisteren naar muziek en zelf muziek maken zorgt
voor ontspanning en maakt emoties los.
Nieuw Programma:
Wij hebben besloten om u ondanks alle corona toestanden toch een compleet nieuw muzikaal programma voor 2022
aan te bieden.
Zoals u kunt zien vinden de concerten om de 4 weken plaats.
De hele cultuursector heeft het moeilijk nu concerten al geruime tijd niet door kunnen gaan of het bezoekersaantal sterk
terugloopt. Daar hebben wij ook mee te maken. De orgelplus concerten (organist + muzikant) komen daarom ook te
vervallen. Helaas zijn wij hiertoe genoodzaakt.
* Er staan voor 2022: 3 Samenzangavonden gepland: de Voorjaars Samenzang, Zomer Samenzang divers en de
Kerstsamenzang. Samen zingen brengt vreugde en verbindt.
De nieuwe concertagenda 2022 komt dit jaar voor het eerst alleen online. U kunt wel een exemplaar meenemen na
afloop van het concert of de samenzang.
Uitgelicht:
We hebben er weer een nieuw “Jong Talent” bij, nl. Luuk Schuurman. Kijk maar eens op zijn site: www.luukschuurman.nl
Tot onze grote vreugde komt Sander van Marion nog één keer spelen op 30 april met een briljant concert.
Kerstsamenzang 11 dec. 2021
De Kerstsamenzang van 11 dec. wordt omgezet in “Orgelspel rond Advent en Kerst”. De aanvangstijd verandert naar
15.00 uur. Er kan helaas niet gezongen worden. De muziekhal is helemaal versierd in kerstsfeer.
Wij hopen dat u blijft komen want alleen dan kan het concertprogramma door gaan.
Coronamaatregelen:
Alle concerten worden coronaproef uitgevoerd. Gezondheid en veiligheid van onze bezoekers, artiesten en
medewerkers staan altijd voorop. We hanteren de volgende maatregelen:
1. Reserveren & betalen: vooraf reserveren is verplicht. Na reservering ontvangt u van ons betaalgegevens.
2. Gezondheidsklachten: kom niet naar het concert met gezondheidsklachten. U ontvangt een voucher of uw geld terug.
3. Zitplaats: de zaal gaat 45 min. voor aanvang van het concert open. Uw zitplaats wordt toegewezen.
4. Catering: er wordt koffie, thee of drankjes geschonken als de maatregelen het toelaten.
5. Algemeen: Houd voldoende afstand (1,5 mtr.) zowel buiten als binnen. Schud geen handen en vermijd fysiek contact.
Draag een mondkapje tijdens het lopen in de muziekhal. Op uw zitplaats mag het mondkapje afgedaan worden.
6. Hygiëne: Er wordt gezorgd voor max. hygiëne. Alle contactoppervlakken worden regelmatig gedesinfecteerd.

Wij wensen u allen Prettige Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar.
Ad en Truida Huetink en medewerk(st)ers.
De hal telt 180 zitplaatsen. De verrichtingen van de artiesten zijn op een groot beeldscherm te volgen.

Reserveren: Tel. 0572-371838. Stoelreservering is niet mogelijk.
Email: adhuetink@gmail.com, of via de site:: www.huetink-royalmusic.nl of Facebook.com/ad.huetink
Kinderen t/m 12 jaar gratis entree.
De entree kunt u betalen per bank op rekeningnummer NL42 RABO 0 127 8972 91 t.n.v. Huetink of contant geld,
gepast in een envelop aan de kassa. Het is niet mogelijk om met de pin te betalen.
Bij alle concerten wordt indien de corona maatregelen het toestaan koffie, thee met koek geserveerd.
Adres: Grensweg 17, 8153 RB , Lemelerveld * deze concerten vallen buiten de serie Royal Music All-in.

Bewaar deze Concertagenda s.v.p. / Graag ontvangen we uw mailadres!

