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Geachte lezer,

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit jaar.
We genieten weer van de enthousiaste vogelgeluiden. U kunt óók weer genieten van de
Dorpskerkgeluiden: te weten onze muziek, lezingen en andere evenementen.
De beknopte activiteitenkalender van mei t/m december kunt u printen, voor uw overzicht van ons
gevarieerde Dorpskerkprogramma. Bekijkt u onze agenda liever digitaal? Google dan eens naar
onze website www.dorpskerkhuizum.nl.
Na de kalender vindt u onze toelichtingen op de concerten en lezingen. Dit zijn de aankondigingen
van onze eigen programmering, verzorgd door onze werkgroepen muziek, theater, lezingen,
Tsjerkepaad en exposities.
Daarnaast leest u over de evenementen die externe huurders in eigen beheer organiseren in onze
kerk. (Inhuur)
Ook plaatsen we hierbij een oproep:
We vragen enthousiaste kinderen/jongeren vanaf 6 jaar uit met name de wijk Huizum, die willen
meespelen en/of zingen in een muzikale familievoorstelling op zondagmiddag 20 oktober met als
titel “Het Paradijsvogeltje”.
NB: In september a.s. kunt u de volgende nieuwsbrief verwachten.
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Activiteitenkalender van mei t/m december 2019
datum

Activiteit

Tijd

Zo. 5 mei

Vijf Mei Rede, door Prof. Ruut
Veenhoven: “ Vrijheid en Geluk”
Met muzikale omlijsting
Concert Kamerkoor Het Cantoor

16 – 18
uur

Zo. 12 mei

Do. 16 mei
Vr. 17 mei

Za. 11 mei

Zo. 19 mei
Vr. 24 mei
Za. 25 mei

Organisatie
door (DKH)
Dorpskerk
DKH,
gratis toegang

Inhuur
overig

20 – 22
uur

-

Inhuur
€ 12,50
of € 5

Theater Mademoiselle Chanel, door
Inez Timmer

15 – 17
uur

Natuurbeleving en Mantrazingen
Muziek+
concert Lijn 12, vocaal ensemble
Concert Illumina

19-22 u.
17 – 18
uur
15.30
uur
17 – 18
uur
20 – 22
uur

DKH
€ 10 / 2,50,
incl. consumptie
DKH, vrijwillige
bijdrage

Orgelconcert “It lud van Van Dam”
door Ana Buzon Calderon
Voorjaarsconcert Madrigaalkoor

Zo. 20 oktober

Manifestatie “Huzum, moai toch?”
Presentatie boek “Voetstappen door
Huizum”
Start Tsjerkepaad en
Opening expositie van Eddy Sikma
“Landschap & Huizum”
Elke zaterdagmiddag open kerk
“Tsjerkepaad”
Lezing van Dr. J.D. Wassenaar
“Geert Wumkes en Huizum”
Concert “Zingen voor je leven”
Slauerhofflezing door Peter
Vermaat, theatermaker
Concert Regina Forte, strijkkwartet
vrouwen
Kindertheater De Paradijsvogel

Za. 2 nov.

Viering Allerzielen

Zo. 17 nov.

Meezingconcert en high tea

Za. 21 dec.

Kerstconcert De Kerststerren
en vertelling door Elly Bloem

Za. 1 juni

Za. 15 juni

Za 15 juni t/m
14 september
Do. 5 sept.
Zo. 29 sept.
Do. 3 oktober
Vr. 18 oktober
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Inhuur,
gratis
DKH, vrijwillige
bijdrage
-

14 tot
15 á 16
uur
13.30 –
17 uur

DKH,
gratis toegang

13.30 –
17 uur
20 – 22
uur
15 - 18u
20-22 u.

DKH,
gratis toegang
DKH, € 5

17 – 18
uur
Info
volgt
19.30 –
21 uur
15 – 17
uur

DKH, vrijwillige
bijdrage
DKH,
€ 10 / € 2,50
DKH,
gratis toegang
DKH,
€ 10 / € 2,50,
incl. consumptie
DKH,
€ 10 / € 2,50,
incl. consumptie

20 - 22u

Inhuur

Inhuur
€ 15 / €
17,50

DKH,
gratis toegang

DKH, € 5

inhuur
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Oproep: Wie vliegt er met ons mee?
Op zondagmiddag 20 oktober a.s. spelen we in de Dorpskerk Huizum een muzikale
familievoorstelling getiteld “HET PARADIJSVOGELTJE”. Gooitsen Eenling is de regisseur van
deze voorstelling. Het belooft een bont spektakel te worden.
We zoeken voor die voorstelling enthousiaste kinderen/jongeren vanaf 6 jaar uit de wijk rondom de
Dorpskerk, die willen meespelen en -zingen.
 Wil je een kleine rol (zonder veel tekst), dan repeteren we op zaterdag 19 oktober overdag
en op zondagmorgen 20 oktober a.s..
 Wil je een grotere rol (met tekst), dan gaan we vanaf september elke week een keertje
oefenen, En natuurlijk ook op zaterdag 19 oktober overdag en zondagmorgen 20 oktober.
SLA JE VLEUGELS UIT EN GEEF JE OP VÓÓR 1 JUNI A.S.
Opgave via Matty van der Meer (mttvndrmr@gmail.com).
De voorbereidingen van het kinderspektakel zijn intussen in volle gang en de aanmeldingen
druppelen al binnen. Meer info is te lezen in de nieuwsbrief van september a.s.

Toelichting op komende activiteiten
Zondag 5 mei 2019, 16 tot 18 uur. De Vijf Mei Rede: “Vrijheid en geluk”
Door prof. dr. Ruut Veenhoven
Elk jaar wordt door een prominente Nederlander de Vijf
Mei Rede gehouden in de Dorpskerk van Huizum.
Dit jaar wordt de lezing verzorgd door “geluksprofessor”
prof. dr. Ruut Veenhoven. Hij is socioloog, pionier en
wereldautoriteit in de wetenschappelijke studie van geluk,
in de zin van subjectief genieten van het leven. Met het
thema: “Vrijheid & Geluk” gaat hij o.a. in op de vraag of
(een overmaat aan) vrijheid geluk aantast, en waarom
Friezen de gelukkigste 'mensensoort' zijn.
Een passende muzikale omlijsting wordt verzorgd door
Derk Stegeman (cello) en Hennie van der Wal (orgel en
piano).
Entree: gratis. Kom op tijd want vol is vol!
Inlichtingen: Peter de Haan, tel. 06-11592427.
Zaterdag 11 mei 2019, 20 tot 22 uur. Concert kamerkoor Het Cantoor (INHUUR)
Het Cantoor brengt in dit concert wereldse muziek uit
de 19e en 20e eeuw, met muziek van componisten als
Elgar, Lauridsen (het prachtige O Nata Lux), Mäntyjärvi
en Sviridov. Het heksenkoor uit Verdi’s Macbeth is een
spectaculaire vrouwenaangelegenheid, waarna de
mannen van het koor zich laten gelden in The Goslings.
Bijzonder: enkele koorleden laten tijdens een paar
intermezzi in klein verband vocaal en instrumentaal van
zich horen. Dirigent: Tjalling Wijnstra.
Voor vragen belt u naar Marijke Rodenburg, tel. 06-53561502.
Entree: € 12,50; kinderen tot 15 jaar € 5,00. Excl. consumpties.
Reserveren van kaarten kan via www.hetcantoor.nl.
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Zondag 12 mei 2019, 15 tot 17 uur. Solo-musical “Mademoiselle Chanel” van Inez Timmer
Coco Chanel (Inez Timmer) doet verbazingwekkende onthullingen over haar duistere zijde als
geniale modeontwerpster, die alles wist te overwinnen behalve haar besmuikte verleden.
Liefdeloze jeugd, grenzeloze ambitie en peilloze eenzaamheid.
Gabrielle‚ 'Coco' Chanel was de
eerste vrouwelijke modeontwerper die
met stijl, tijdloze elegantie, maar ook
gewetenloos en met ijzeren discipline
een wereldimperium creëerde. Ze wist
precies wat ze wilde: het vrouwelijke
lichaam haar vrijheid teruggeven,
korte metten maken met korsetten en
ouderwetse vlechten. Ze creëerde
een parfum dat de wereld veroverde,
kleedde
wereldsterren
en
presidentsvrouwen. Allemaal vanuit
het diepste verlangen erbij te horen
en
erkend
te
worden.
Haar
eenvoudige komaf haalde haar
telkens weer in en zo bleef ze
gevangen in eindeloze eenzaamheid,
die de triomf van haar werk
overschaduwde.
Een opwindende en bruisende voorstelling vol prachtige Franse chansons.
Inez Timer is een internationale musicalactrice, theatermaakster en zangeres. Ze speelde in
Duitsland, Oostenrijk en Nederland in meer dan dertig musicals. In Straatsburg trad ze op met het
Metropole orkest en met de musical “De klokkenluider van de Notre Dame” werkte ze in New York.
Entree: € 10 (incl. pauzeconsumptie);€ 2,50 voor kinderen
Vrijdag 17 mei 2019, 17 tot 18 uur. Concert door Vocaal Ensemble “Lijn 12” in de serie 'Muziek+
'Lijn 12' is een tienkoppig, eigenwijs vocaal
ensemble. Onder leiding van Sjoek Nutma
zingt de groep deels a capella en deels met
pianobegeleiding van Saskia Zoet.
'Lijn 12' heeft als standplaats Leeuwarden
maar de zangers zijn afkomstig uit alle
windhoeken van Friesland.
Zij hebben ieder op eigen wijze een brede
zangervaring opgedaan en dat vinden
luisteraars terug in de bijzondere klank van
deze groep. 'Lijn 12' brengt muziek uit alle
werelddelen ten gehore en past regelmatig
subtiele choreografie toe. Door de afwisseling
in muziekstijlen zult u zich tijdens het
optreden geen moment vervelen.
Entree: gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de zangers wordt zeer op prijs gesteld.
Zondag 19 mei 2019. Aanvang 15.30 uur
Concert door koor Illumina (INHUUR):
O Pastor Animarum / Ave Maria, O auctrix vite
Illumina zingt werken van Hildegard von Bingen en Jan Verbogt,
onder leiding van dirigent Jan Verbogt
Entree: gratis
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Vrijdag 24 mei 2019 van 17 tot 18 uur. “It lûd fan Van Dam”
Orgelconcert door Ana Buzón Calderón
Ana Buzón Calderón is een jonge, zeer getalenteerde organist. Zij
laat u op deze vrijdagmiddag de prachtige klanken van ons fraai
gerestaureerde Van Dam orgel horen. Zij een leerling is van Theo
Jellema en heeft tevens masterclasses bij Erwin Wiersinga gevolgd.
Meestal kunt u het orgel alleen hóren. Bij dit orgelconcert kunt u de
organist ook via een scherm volgen in haar spel. U bent van harte
welkom voor een uur “Van Dam-klanken”, onder het genot van een
kop koffie of thee ( € 1,50).
Entree: gratis.
Een vrijwillige bijdrage voor de organist wordt zeer op prijs gesteld.
Zat. 25 mei 2019, 20 tot 22.15 uur, Leeuwarder Madrigaalkoor met “Farrado Musicis” (INHUUR)
Het koor zingt madrigalen en andere klassieke koorstukken (15e tot
20e eeuw) van: Josquin des Prez, Monteverdi, Purcell, Bach,
Rachmaninov, Britten. Het koor brengt lievelingsstukken van de
individuele koorleden. Het is een verzameling van stukken geworden
die fijn waren om te zingen. Het lijkt een allegaartje, vandaar de titel
musicis farrago (een muzikaal allegaartje). Het is wél de vingerafdruk
van het Leeuwarder Madrigaalkoor: dit vindt het koor mooi. De
zangers weten zeker dat ú het ook mooi zult vinden.
Entree: € 15 via voorverkoop (www.leeuwardermadrigaalkoor.nl). Aan kassa € 17,50; excl. cons.
Zaterdag 1 juni, van 14 tot 15 á 16 uur Manifestatie “Huzum, moai toch?”
Presentatie boek “Voetstappen door Huizum”
Een feestelijke presentatie van het rijk geïllustreerde
boek Voetstappen door Huizum. Dit boek gaat over de
historie van Huizum, inclusief een rondwandeling van
twee uur, met de Dorpskerk als start- en eindpunt. Het
boek van ca. 80 bladzijden en met vele tientallen
kleurenfoto's gaat slechts € 7,50 kosten en is een must
voor alle Huizumers en oud-Huizumers.
De redactieleden Leendert Plaisier en Peter de Haan
geven een toelichting, singer-songwriter Piet Kok zingt
over Huizum Dorp en De Schrans, oud-Tivoli-uitbater
Arie van der Wal wordt geïnterviewd en Geart de Vries
(directeur Historisch Centrum Leeuwarden) houdt een
praatje. Het eerste exemplaar van het boek wordt
aangeboden aan Johan ter Haar, voorzitter van de
wijkvereniging Huizum-Oost.
Na afloop kunt u het boek aanschaffen en een feestelijk
glaasje drinken. Vanaf 15.30 uur kunt u meegaan met
een rondleiding in en om de kerk of een rondwandeling
in de omgeving, onder leiding van een gids.
Kortom: dit wordt een uniek Huizumer gebeuren!
Zegt het voort aan mensen in uw omgeving die een
binding hebben met Huizum!! Entree: gratis
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Zaterdag 15 juni 2019, van 13.30 tot 17 uur. Feestelijke opening van de expositie “Landschap en
Huizum” van de bekende Leeuwarder kunstenaar Eddy Sikma
Thema van de expositie is “Landschap en Huizum”. Dit wordt
vertolkt in schilderijen en tekeningen. Speciaal voor de
expositie is veel van dit werk en plein-air gemaakt.
Tijdens de opening zal Eddy vertellen over zijn werk.
De muzikale omlijsting tijdens de opening is op verzoek van
Eddy orgelmuziek.
Zie ook http://www.eddysikma.nl.
Entree: gratis
Elke zaterdag van 13.30 tot 17 uur, in de periode tussen 15 juni t/m 14 september 2019.
Tsjerkepaad en expositie Eddy Sikma : “Landschap en Huizum”
Tijdens de Tsjerkepaad openstellingen van de Dorpskerk, iedere
zaterdagmiddag tussen 15 juni en 14 september a.s., kunt u onze fraaie
12e eeuwse Dorpskerk bekijken en ervaren.
Ook is de expositie van de Leeuwarder skilder Eddy Sikma met als
onderwerp “Landschap & Huizum” dan te bezichtigen.
Zie ook http://www.eddysikma.nl.
Entree: gratis

Dorpskerkwetenswaardigheden
Afscheid van muziekvrijwilliger van Dorpskerk Huizum: Wim Hobers
Wim Hobers heeft vanaf de oprichting van het Cultureel Podium Dorpskerk
Huizum mooie concerten en bijeenkomsten georganiseerd in de kerk, met
grote en warme betrokkenheid. Bekend en geroemd zijn o.a. de
meezingconcerten mét high tea, de folkconcerten, de muzikale
bijeenkomsten rondom het Huzumer Skûtsje, e.a. En altijd was hij bereid om
in te springen bij klussen. Wim kiest nu voor vrijheid, reizen, zelf muziek
maken en andere mooie zaken.
We danken Wim oprecht hartelijk voor al het werk dat hij voor de Dorpskerk
heeft verzet in de afgelopen jaren.
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, bestaande uit
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 onze secretaris,
via dorpskerkhuizum@gmail.com. Dan neemt de redactie contact met u op.
Gerard Buising, een vrijwilliger van onze werkgroep “Hôf en Toer”
in actie met letterzetten op een grafzerk

Nieuwe theater entree in de Dorpskerk
Kwam u vroeger wel eens in café De Eygelaar? En kent u nog die prachtige cafégordijnen die daar
hingen? Opgefrist verfraaien deze gordijnen nu de entree van de hal van de kerk!
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“Slauerhoffkunstenaars” exposeren nu in het Duitse Jever
Vorig jaar verzorgden 10 Friese kunstenaars samen met de Duitse schilderes Brigitte Frehsee de
prachtige Slauerhoff-expositie in de Dorpskerk. Bij de opening nodigde Brigitte de Friese
kunstenaars uit om in 2019 in haar galerie te exposeren. Dat is wonderwel gelukt! In Jever,
hoofdstad van Landkreis Friesland, exposeren zij hun werk van 5 mei tot 1 juni.
(zie www.brigitte-frehsee.com)
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!
Wifi in de kerk.
Naast een uitstekende geluidsinstallatie, theaterverlichting en een beamer, beschikt de Dorpskerk
ook over wifi. Wachtwoord voor gasten en huurders = kerkdeur.

Verhuur van kerk en Voorhof
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 en op www.facebook.com/dorpskerkhuizum
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.
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