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Geachte lezer,

U ontvangt alweer de tweede nieuwsbrief van 2019. Dus: het voorjaar komt er aan!
We genieten weer van de eerste enthousiaste vogelgeluiden. U kunt óók weer genieten van de
Dorpskerkgeluiden: te weten onze muziek, lezingen en andere evenementen.
Als u van de beknopte activiteitenkalender van januari tot en met december 2019.een print maakt,
dan hebt u steeds een overzichtelijk Dorpskerkprogramma bij de hand.
Bekijkt u onze agenda ook graag digitaal?
Google dan eens naar onze website www.dorpskerkhuizum.nl.
Na de kalender vindt u onze toelichtingen op de concerten en lezingen. Én, zoals u gewend bent,
een terugblik op voorbije evenementen en Dorpskerk wetenswaardigheden.
.
NB: In mei a.s. sturen we u de volgende nieuwsbrief.

In dit nummer:
-

Activiteitenkalender maart tot juni 2019
van Cultureel Podium Dorpskerk Huizum

blz. 2

-

Toelichting op komende activiteiten

blz. 3 / 4 / 5

-

Terugblik op enkele voorbije evenementen

blz. 5

-

Dorpskerk wetenswaardigheden

blz. 6

-

Verhuur van de kerk en Voorhof

blz. 6
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datum

Activiteit

Tijd

Di. 5 maart

Klankschalen avond door
Anne Veenendaal

Vr. 15 maart

DKH, vrijwillige
bijdrage

15 – 17
uur
20 – 22
uur

DKH, € 10 incl.
consumptie
DKH, € 5, incl.
consumptie

Zo. 7 april

Muziek+
concert Her & Der Koor
Natuurbeleving en Mantrazingen
Orgelconcert “It lûd van Van Dam”.
Ulbe Tjallingii, orgel
Vronie de Vreeze, zang
Muzikaal programma
Huzum ’t Doarp ’t Skûtsje
Anna Maria van Schurman Lezing
door Hella de Jonge en gesproken
column door Kirsten van Santen
Signeren van het boek “Hartschade”
Concert door Pick’n Shovel

20 uur,
inloop
19.30 u
17 – 18
uur
19-22 u.
17 – 18
uur

Zo. 14 april

Concert Fling, Ierse Folk

Do. 18 april
Zo. 5 mei

Zo. 20 oktober
Za. 2 nov.

Natuurbeleving en Mantrazingen
Vijf Mei Lezing door Prof. Ruut
Veenhoven: “ Vrijheid en Geluk”
Met muzikale omlijsting
Concert Het Cantoor
Theater door Mademoiselle Chanel
(Inez Timmer)
Natuurbeleving en Mantrazingen
Muziek+
concert Lijn 12, vocaal ensemble
Orgelconcert “It lûd van Van Dam”
Ana Buzon Calderon
Voorjaarsconcert Madrigaalkoor,
Nadere info volgt..
Programma najaar 2019
Slauerhofflezing: theatrale vertolking
door Peter Vermaat
Kinderteheater De Paradijsvogel
Viering Allerzielen

Zo. 17 nov.
Za. 21 dec.

Meezingconcert en high tea
Kerstconcert De Kerststerren

Do. 21 maart
Vr. 22 maart

Zo. 24 maart
Do. 4 april

Za. 11 mei
Zo. 12 mei
Do. 16 mei
Vr. 17 mei
Vr. 24 mei
Za. 25 mei

Do. 3 oktober
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14 – 16
uur
15 – 17
uur
19-22 u.
16 – 18
uur
avond
15 – 17
uur
19-22 u.
17 – 18
uur
17 – 18
uur
avond

20-22 u.
19.30 –
21 uur
15-17u.
20-22u

Organisatie
door (DKH)
Dorpskerk

Inhuur
overig
Inhuur
€ 10,
incl.thee

inhuur
DKH, vrijwillige
bijdrage

Inhuur
€ 12,50
DKH, € 10 incl.
consumptie
inhuur
DKH, gratis

inhuur
DKH
Inhuur
DKH, vrijwillige
bijdrage
DKH, vrijwillige
bijdrage
inhuur
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Dinsdag 5 maart 2019, 20 tot 22 uur, Inloop vanaf 19.30 uur. Klankschalenavond door
Anne Veenendaal.
Beleef de rustgevende werking van de klankschalen. Een diepgaande ontspanning op zowel
lichamelijk als geestelijk niveau. Entree: €10, inclusief thee.
Vrijdag 15 maart 2019, 17 tot 18 uur. Muziek+ concert Her & Der Koor
Het Her & Der Koor uit Leeuwarden zingt meerstemmige liederen uit de hele wereld en muziek van
de 16e eeuw tot deze eeuw: van Mozart tot A. Sullivan.
Het koor oefent elke veertien dagen op
vrijdagavond in de Dorpskerk Huizum
onder leiding van Jan Verbogt en
bestaat ongeveer 30 jaar.
Naast komen luisteren, is dit concert ook
een uitgelezen kans om te ontdekken of
je mee wilt komen zingen in het koor. Er
is namelijk ruimte voor nieuwe leden.
Na afloop kunnen geïnteresseerden zich
melden bij het bestuur.
Gratis toegang. Een vrijwillige bijdrage
wordt zeer op prijs gesteld.

Vrijdag 22 maart 2019, 17 tot 18 uur.
Orgelconcert 'It lûd fan Van Dam'
Door Ulbe Tjallingii, met zang van sopraan Vronie de Vreeze.
Meestal kunt u het orgel alleen hóren. Bij deze concerten kunt u
de organist ook volgen in zijn spel via een cameraopname.
Gratis toegang, een vrijwillige bijdrage voor de organist en
zangeres wordt zeer op prijs gesteld.
Zondag 24 maart 2019, 15 uur – 17 uur. 'Huzum, 't Doarp, 't Skûtsje',
Muzikaal programma rondom het skûtsje
Ook al doet de naam anders vermoeden, het Orkest
voor Zieken en Zeevarenden is best wel genegen hun
smartlappen aan anderen ten gehore te brengen. De
Leading Lady van het orkest is zangeres Trienke
Hoogenberg. Zij wordt bijgestaan door de broers Harm
en Klaas Kasma en accordeonist Jan Smidstra.
Hoewel zieke moedertjes en verdronken zeelieden
veelvuldig in hun liedjes voorkomen, draaien ze hun
hand ook niet om voor oude eenzame lieden, jochies
met gescheurde broekjes, overleden konijnen,
onschuldige dansmeisjes bij rode lampjes en wat al niet
meer.
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Verder kunt u op deze muzikale Skûtsjemiddag een optreden
van het duo Nanne Kalma & Ankie van der Meer verwachten.
Zij spelen al sinds 1980 samen in muziekgroepen als Irolt, Kat
yn 't Seil, Liereliet en Katjo. In vooral het Fries, Nederlands en
Esperanto bracht het duo ruim veertig albums uit en maakten
ze (en maken ze) regelmatig concert-tournees in het
buitenland. Niet alleen in Europa maar ook in Australië, Azië
en vaak in Amerika.
Zij brengen traditionele maritieme muziek in het Nederlands en Fries. Overal en altijd brengen
Nanne en Ankie hun programma met humor die toegesneden is op de situatie. Ze begeleiden
zichzelf op instrumenten als gitaar, mandoline, concertina en schalmei.
Entree € 10, voor kinderen € 2,50. incl. pauzeconsumptie.
Donderdag 4 april 2019, 20 tot plm. 22 uur. Anna Maria van Schurman Lezing
door Hella de Jonge-Asser
Van deze schrijfster en kunstenares kwam in 2018 haar veelgelezen boek 'Hartschade' uit. Ze
houdt in de Dorpskerk de eerste Anna Maria van Schurman Lezing.
Anna Maria was de grootste vrouwelijke intellectueel uit de Gouden Eeuw en bracht regelmatig
een bezoek aan Abbingastate en aan de Dorpskerk. Deze lezing wordt vanaf nu jaarlijks door een
bekende Nederlandse spreekster verzorgd.
Hella de Jonge bijt de spits van die reeks af. Haar lezing gaat over de
relaties tussen mannen en vrouwen, ook voor wat betreft de manier waarop
zij ingrijpende gebeurtenissen (dood van een kind bijv.), verwerken, in de
zorg worden bejegend enz. Een thema dat zij aan de hand van
praktijkervaringen zal belichten.
Hella is getrouwd met Freek en is een dochter van de onlangs overleden
tekstschrijver Eli Asser (van Schaep met vijf poten, etc.).
Na afloop van de lezing signeert zij haar boek 'Hartschade'.
Na de lezing verzorgt LC-journaliste Kirsten van Santen een prikkelende
gesproken column over mannen & vrouwen. Zij schrijft altijd heel
aansprekend over culturele thema’s.
Nadere informatie is te verkrijgen bij Peter de Haan, tel. 06-11592427.
Entree € 5. Kom op tijd want vol is vol.
Zondag 7 april 2019, 14 tot 16 uur. Inhuur, ROOTS MUSIC CHURCH TOUR
concert door Pick n Shovel
De band komt uit Drenthe en bestaat uit vijf ervaren muzikanten
met wortels in diverse stijlen, zoals country, blues, klezmer,
zydeco en pop. De instrumenten, bestaande uit onder meer
dobrogitaar, banjo, mandoline, contrabas, concertina,
washboard en mondharmonica, zorgen voor een authentieke,
rauwe roots sound. De lead vocals worden afwisselend door de
bandleden verzorgd. En dat alles op een bedje van mooie close
harmony zangpartijen.
Het repertoire bestaat uit traditionals zoals Man of Constant Sorrow, This Train is bound for glory
en Will the Circle be unbroken. Ook spelen zij eigen werk in de roots traditie en verbluegrasste
versies van bekende songs. Kom naar dit unieke en intieme concert met onvervalste rootsmuziek
en mooie verhalen over het leven.
Entree € 12,50: aan de zaal alleen contante betaling
Evt. kaarten te bestellen via https://www.vanplan.nl/uitje/roots-music-in-the-church-tour-2019
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Zondag 14 april 2019, 15 tot 17 uur. Concert door Fling, Ierse Folk
Fling speelt op briljante wijze Ierse traditionele muziek. Diep geworteld in de traditie ontworstelen
zowel de gebrachte traditionals als de eigen composities de platgetreden paden door de zeer
eigenzinnige aanpak.
De laatste acht jaar heeft Fling met verschillende muziekprogramma’s gereisd langs de theaters
van Nederland. Van Delfzijl tot Heerlen en met zeer veel succes. Na de jaren van theaterzalen
komt Fling nu met een nieuw intiem programma, speciaal op maat gemaakt voor de kleinere podia.
Dit viertal staat garant voor een buitengewoon en magisch
programma vol sterke verhalen gevat in een stormvloed van
wilde melodieën, zacht klagende airs en ontroerende ballades.
In de huidige bezetting zijn er twee cd’s uitgebracht, achtereenvolgens “Lost in Dunkineely” en “A Ditch near Cree”. Over
de laatste cd schrijft de Leeuwarder Courant: 'De zang van
Annemarie de Bie, kraakhelder en expressief, tilt de liedjes
mooi boven zichzelf uit. Fling is geen groep waarbij de laarzen
stampen en de Guinness in het rond spettert. De groep speelt
zeer verzorgd en zo klinkt deze cd ook weer. Vakwerk, maar
ook weer niet zo steriel dat het bier erbij doodslaat.'
Entree € 10, kinderen € 2,50, incl pauzeconsumptie.
Foto: Henk Bruyns

op voorbije evenementen
Donderdag 7 februari j.l.: Bronzen sculptuur van Slauerhoff onthuld
Jaarlijks wordt in de Dorpskerk de Slauerhoff Lezing
gehouden. Dan stond naast of bij het spreekgestoelte een
geleende gipsen afbeelding van de dichter Jan Slauerhoff.
Maar dat gipsen object werd steeds fragieler. Ter afsluiting
van het 'Slauerhoffjaar' 2018 i.h.k.v. het Under de Toerproject
is nu een bronzen sculptuur van Slauerhoff gemaakt. Deze
heeft een plekje heeft gekregen in een nis van de kerk. Het
beeld werd onthuld door beeldhouwer Ben van der Geest
(rechts op de foto) en door theatermaker en Slauerhoffkenner
Peter Vermaat (links). De laatste hield voor de onthulling een
boeiend betoog over de dichter.
Foto Fred ter Elst

Op 15 februari j.l. speelde
het Goedhoutensemble,
met 18 blokfluiten, piano
en viool, een boeiend
concert voor meer dan
100 bezoekers, een héél
goed gevulde kerk; onder
bezielende leiding van
dirigente Stella Boggiavan Maris.
Zondagmiddagconcert op 24 februari j.l. Miek & Timeless
Annemiek Zijlstra: deze loepzuivere zangeres en pianiste zong blues, jazz,
latin en popklassiekers, en speelde samen met de stoere basvrouw Dicky
Meijer en Sybe Krol, als gast op drum en als zanger. Bij “You’ve got a friend”
van Carol King ging een golf van herkenning en genieten door het publiek.
Het weer was op deze zondag zo heerlijk lenteachtig, dat jammer genoeg
maar een select gezelschap van deze prachtige middag heeft genoten.
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Boekje over graven in Huizum
We werken aan een boekje over graven van opmerkelijke Leeuwarders / Friezen die zich bevinden
op het kerkhof en op de begraafplaats van Huizum. De publicatie verwachten we in het najaar. De
redactie (Leendert Plaisier en Peter de Haan) heeft de inventarisatie van vermeldenswaardige
graven al min of meer rond, maar mocht u ook nog een heel bijzonder verhaal weten over iemand
die er begraven ligt en dat beslist in zo'n boekje thuishoort, dan kunt u dat melden bij
dorpskerkhuizum@gmail.com. Dan neemt de redactie contact met u op.
Website Cultureel Podium Dorpskerk Huizum
Naast een Facebookpagina beschikt de Dorpskerk ook over een eigen website:
www.dorpskerkhuizum.nl.
Naast de actuele agenda en verhuurinformatie vindt u daar veel informatie over de historie van de
kerk. Ook kunt u er filmpjes op vinden. Vriendelijk verzoek om er eens rond te kijken, en ons te
vertellen wat u van de website vindt!
Nu ook wifi in de kerk.
Naast een sterk verbeterde geluidsinstallatie, theaterverlichting, een beamer beschikt de
Dorpskerk nu ook over wifi. Wachtwoord voor gasten / huurders = kerkdeur.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor huur van de kerk en/of De Voorhof? Zoals
herdenkingsdiensten, trouwdiensten, vergaderingen in de kerk, sfeervolle bijeenkomsten.
Algemene, verhuur- en actuele informatie over de programmering kunt u vinden op onze website
www.dorpkerkhuizum.nl,, www.facebook.com/dorpskerkhuizum en eveneens via de Stichting. Alde
Fryske Tsjerken: www.aldefrysketsjerken.nl onder "kerk huren".
Specifieke informatie over beschikbaarheid en faciliteiten van de kerk en De Voorhof kunt u
opvragen bij Saskia van der Velde. Zij beheert de agenda en de planning. Neemt u contact met
haar op via: boekingendorpskerkhuizum@gmail.com.
Met vriendelijke groet,
namens het Cultureel Podium Dorpskerk Huizum, Eltje Duisterwinkel, redactie nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt tweemaandelijks. Stuurt u dit exemplaar gerust door naar
belangstellenden. Of geef ons e-mailadressen door om op de vaste verzendlijst te plaatsen.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat ons dat ook even weten.

Winterakoniet
foto:Peter Popken
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