STEUNACTIES

P

Inmiddels zijn verschillende acties op gang
gekomen met als doel de wederopbouw
van de St. Urbanuskerk te ondersteunen. Er
komen dagelijks nieuwe initiatieven bij en uit
vele richtingen wordt er hulp geboden. Dat
is hartverwarmend! Het is echter onmogelijk
om deze nieuwsbrief actueel te houden, maar
onderstaand een overzicht van de acties die
bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief al
lopen. Kijk voor alle lopende acties op onze
website:
www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl .

Help aan de wederopbouw St. Urbanuskerk
en stem op Rabo Clubkas Campagne!
De brand in de St. Urbanuskerk is een trieste
gebeurtenis voor Bovenkerk en Amstelveen.
De komende periode gaan we onderzoeken
hoe we kunnen werken aan mooi herstel
van onze kerk. Rabobank Amstel en Vecht,
heeft direct hulp aangeboden door ons in te
schrijven voor hun lopende Rabobank Clubkas
Campagne. Deze campagne biedt verenigingen en stichtingen een financieel steuntje in
de rug. Toekenning van een financiële bijdrage
geschiedt op grond van de uitkomst van een
verkiezing die de bank voor haar leden organiseert. Hoe meer stemmen een vereniging
of stichting krijgt, hoe hoger de bijdrage die
zij ontvangt. Maak deze actie dan ook zoveel
mogelijk bekend bij uw familie, vrienden en
kennissen, waaronder zich ongetwijfeld leden
van Rabobank Amstel en Vecht zullen bevinden!
Wie kunnen er stemmen?
Alle
leden
van
Rabobank Amstel en
Vecht kunnen stemmen. Zij ontvangen
per post of via e-mail een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 2
oktober tot en met vrijdag 12 oktober 2018
brengen zij via een online stemmodule hun
stem uit op de clubs die zij een warm hart
toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf te verdelen
stemmen, waarvan maximaal twee stemmen
op dezelfde club mogen worden uitgebracht.
‘’Deze brand kan niet het einde zijn’’, help
ons de St. Urbanuskerk weer opbouwen en
stem op ons! https://www.rabobank.nl/
lokale-bank/amstel-en-vecht/

Rock Urbanus, zaterdag 6 oktober, van
20.00 tot 01.00 uur.
De jaarlijks aan populariteit winnende bandjesavond ‘Rock Urbanus’ in Bovenkerk beleeft
dit jaar zijn achtste editie. Tijdens deze gezellige bandjesavond, waarbij diverse bekende
Amstelveense en Bovenkerkse bands het podium betreden, zal er speciale aandacht zijn voor
de wederopbouw van de St. Urbanuskerk.
Onze stichting zal dan ook aanwezig zijn met
een informatiestand.
Rock Urbanus wordt gehouden in het
Noorddamcentrum in Bovenkerk en kent
dit jaar een verrassende line-up. De organisatie
is erin geslaagd een afwisselend programma
samen te stellen met verschillende muziekstijlen. Naast rocknummers, is er in deze editie
ook ruimte voor pop, blues, soul, disco, jazz,
rock & roll en Nederlandstalige muziek.
De toegang tot Rock Urbanus is gratis,
maar de bezoekers kunnen bij de stand
van onze stichting een vrijwillige bijdrage
doen die zal worden besteed aan herbouw
van het kerkgebouw.
Boekverkoop
Ons prachtige jubileumboek lag er al in de winkel, maar Boekhandel Venstra in Amstelveen
en Boekhuis in Aalsmeer hebben besloten
de volledige opbrengst van de verkoop van
dit boek te doneren aan onze stichting. Wij
zijn hen daarvoor zéér erkentelijk. De boeken vliegen er werkelijk over de toonbanken!
Wees er dus snel bij Ook is het per mail bij het
secretariaat te bestellen voor € 17,50, met een
e-mail aan: vriendbov.urbanus@gmail.com . Bij
verzending per post worden de verzendkosten
in rekening gebracht.

AGENDA

+

U zult begrijpen dat onze agenda compleet
overhoop ligt. Een aantal van de geplande
concerten en evenementen is al geannuleerd
of verplaatst. Voor andere wordt nog bekeken
of deze op een alternatieve locatie ondergebracht kunnen worden. Voor de actuele stand
van zaken verwijzen wij u naar onze website
www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl. U
kunt ook mailen met ons secretariaat,
vriendbov.urbanus@gmail.com .
Start van “De Piano Promenade Amstelveen”, zondag 14 oktober, 13.30 uur. Dit
concert is verplaatst naar Cultureel Centrum
ANNA, Amsterdamseweg 22, Amstelveen
In Amstelveen wordt voor de achtste keer
“De Piano Promenade” gehouden. De Piano
Promenade is een initiatief van een aantal liefhebbers van het spelen op piano’s en vleugels.
Na de start in ANNA kunnen bezoekers op
circa 18 adressen in Amstelveen van vrijblijvend naar binnen om een uitvoering bij
te wonen. Vijftig pianisten en andere musici
brengen klassieke en lichte stukken, maar ook
jazzmuziek ten gehore. De pianisten gaan van
adres naar adres waarbij zij elkaar om de 20
minuten afwisselen.
De opening van deze Piano Promenade is
om 13.30 uur in ANNA, waar diverse pianisten zullen spelen. Na de opening gaat de
promenade om 14.30 uur van start. Een leuk
evenement, waar jaarlijks veel belangstelling
voor is! Toegang is overal gratis. Het volledige
programma met de adressen is te zijner tijd te
vinden op de website van Piano Promenade
Amstelveen:
www.pianopromenadeamstelveen.nl.

Pauluskoor viert feest met Mozart en Bach,
Jubileumconcert Pauluskoor Amstelveen,
vrijdag 23 november 2018, 20.00 uur.
Dit concert is verplaatst naar de Augustinuskerk,
Amstelveenseweg
965,
Amsterdam.
Het Pauluskoor Amstelveen geeft op 23

november 2018 een jubileumconcert met twee
top-koorwerken van twee top-componisten.
Het Magnificat van Bach en de Grosse Messe
van Mozart staan op het programma.
De ‘life-events’ verjaardag, huwelijk en
zwangerschap zijn gebeurtenissen die het
Pauluskoor, Mozart en Bach deze avond met
elkaar verbinden.
Allereerst viert het Pauluskoor haar 80e verjaardag. Dan is er Mozart die zo blij is met zijn
huwelijk dat hij gewoon een Mis componeert
en tenslotte is er Bach die de vreugde over de
zwangerschap van Maria uitbundig viert met
het Magnificat!
Het Pauluskoor heeft zich in haar 80-jarig
bestaan ontwikkeld van kerkkoor tot een goed
algemeen koor dat deze topwerken kan uitvoeren. Beslist geen sinecure. Het koor heeft
zich terdege voorbereid op dit concert onder
leiding van dirigent Marcel Joosen.
Het orkest Philharmonia en organist Cor
Brandenburg begeleiden het koor en de solisten. Het Pauluskoor en Philharmonia zijn een
goede match. Door de samenwerking van de
afgelopen jaren is er beslist sprake van een
muzikale win-win situatie. Een speciale rol
heeft organist Cor Brandenburg die, één met
zijn orgel, al orgelspelend in contact staat met
dirigent, koor, orkest en solisten.
Het vijftal solisten, Aliya, Leonie, Eske, Peter
en Hans Christian staat voor klassieke klasse.
Hans Christian Hinz als overtuigende bas, een
echte ‘samenspeler’ met een koor en ervaren op Bach-gebied. De lyrische tenor Peter
Vos voert u met zich mee met zijn krachtige
en soepele stem. De stem van de alt Eske
Tibben kenmerkt zich door een warm timbre.
Tenslotte de sopranen, Aliya Akhmadeeva met
haar kleurrijke stem en Leonie van Veen, een
heldere en met Bach vertrouwde vocalist.
Kaarten.
Kaarten kosten € 32, 50 per stuk, inclusief
programmaboek en drankje en zijn te bestellen
bij de koorleden of via www.pauluskoor.nl .
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