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Abdijkerk, Willem III straat 40 Den Haag-Loosduinen
T 070 3974182
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Secretariaat: Vincent Hildebrandt
Primulastraat 26, 2565 PJ Den Haag
T 070 3259918 E ams@casema.nl
www. abdijkerk.info
Wij stellen het erg op prijs als u ons wilt
steunen door toe te treden tot de Vrienden van de Arie Molenkamp Stichting.
Wij vragen u ons jaarlijks met een vast
bedrag (minimaal € 15.00) te ondersteunen. Uw giften zijn aftrekbaar voor de
belasting (de Stichting is een ANBI erkende instelling). Aanmelding is mogelijk door
uw jaardonatie over te maken op rekeningnummer 1196.25.776 t.n.v. Arie Molenkamp Stichting te Den Haag o.v.v.
Vriend. U kunt ook onderstaand strookje
invullen en bij de koster van de Abdijkerk
inleveren of opsturen naar het secretariaat van de Stichting (zie hierboven voor
het adres).
Vergeet niet uw (email) adres te vermelden, zodat wij u op de hoogte kunnen
houden van onze activiteiten.
Naam: …………………...............................................

2 januari 2011, 15.30 uur
Jeroen de Haan, orgel
Yvonne Rietbergen, blokfluit
(nieuwjaarsconcert)
6 februari 2011, 15.30 uur
Zingen rondom het Loosduinse orgel:
Parels uit 6 eeuwen Musica religiosa
6 maart 2011, 15.30 uur
Quatre voix—Quatre mains
(dubbelhandig piano en vocaal kwartet)
3 april 2011, 15.30 uur
Zingen rondom het Loosduinse orgel:
Parels uit 6 eeuwen Musica religiosa
1 mei 2011, 15.30.uur
Harmonievereniging TAVENU
(Koninginneconcert)
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AGENDA 2011— 1e halfjaar

ACTIVITEITEN
2011
Januari - juni
Iedere eerste zondag
van de maand

OPEN PODIUM

Adres: …………………...............................................
Postcode: ………………..............................................

5 juni 2011, 15.30 uur
Vocaal Ensemble Decibelle

Woonplaats: ………………………………………
(eventueel) e-mailadres: …............................................

Juli en augustus 2011, 15.30 uur
Zomerorgelbespelingen

is bereid om tot nadere opzegging

jaarlijks € ............ (minimumbedrag € 15,00)
te doneren aan de Arie Molenkamp Stichting
en maakt zijn bijdrage voor 2010 nog deze
maand over op rekeningnummer 1196.25.776
t.n.v. Arie Molenkamp Stichting te Den Haag.

Toegang gratis

Abdijkerk: cultureel centrum van Den Haag Zuidwest!

Juli-augustus 2010
BEZICHTIGING
TENTOONSTELLING
ORGELBESPELINGEN
september - december
OPEN PODIUM FESTIVAL VAN DE
VERRASSING
November - december
35 JAAR
ORGELCONCERTEN
BIJ KAARSLICHT
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Open Podium valt in de smaak
De Arie Molenkamp Stichting
heeft zijn eerste jaar erop zitten en mag terugkijken op een
uiterst succesvolle start. Het
eerste ‘wapenfeit’ was de honorering van een subsidieaanvraag voor een hijsinstallatie
voor de kaarsenkronen. Daarna was er het symposium
Kerkmuziek anno 2010, waarin
de vraag centraal stond hoe we
een brug slaan tussen de muziek
die in de kerk klinkt en de muziek die buiten de kerk klinkt.
Een aantal vooraanstaande
kerkmusici gaf hun visie , er
werd een prachtige hedendaagse cantate uitgevoerd waarin die
brug geslagen werd en er was
een geanimeerde discussie.
In de zomer waren de zondagmiddag-orgelbespelingen even
succesvol als altijd en bleek de
speciaal uit België ingereden
tentoonstelling ‘Heilige Boontjes’
over vergeten groenten en fruit
uit Abdijtuinen een grote publiekstrekker.

Best spannend was het najaar,
waarin de nieuwe reeks zondagmiddagmuzieken onder de naam
Open Podium ten doop werd
gehouden. Zou dit initiatief
aanslaan? Gelukkig: de belangstelling was boven verwachting
en uit de reacties bleek dat de
bezoekers deze mogelijkheid
om ook buiten de zomer op de
zondagmiddag eventjes te kunnen genieten van prachtige muziek in een historische entourage bijzonder waardeerden.
Daarnaast waren er dit najaar
zoals gebruikelijk de orgelconcerten bij kaarslicht, en ook die
mochten zich verheugen in
goede belangstelling en hoge
waardering.
Al met al zijn we over dit eerste
jaar dik tevreden en gemotiveerd om de ingeslagen wegen
te vervolgen. Hoe dat het komende half jaar uitpakt? U
kunt de programmering
bekijken op de achterzijde
van deze nieuwsbrief.
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Abdijkerk.info:
Al meer dan 1400
bezoekers
Het internet is inmiddels hèt
communicatiemiddel bij uitstek,
ook voor culturele activiteiten.
Vandaar dat één van de eerste
actiepunten van de Stichting was
het opzetten van een website.
Gelukkig hoeft dit tegenwoordig
niet veel te kosten. Met een budget van minder dan 200 euro
hebben we een fraaie website in
de wereld gezet, waarop al onze
activiteiten uitvoerig belicht worden, inclusief de mogelijkheid
programma’s van te voren in te
kijken en video-registraties van
eerdere concerten te bekijken. Bij
het ter perse gaan van deze
nieuwsbrief waren al meer dan
1400 bezoekers geteld, waarvan
5% uit het buitenland, waaronder
4 bezoekers uit Zuid-Korea.
Jawel, onze Abdijkerk trekt ook
internationaal de aandacht!

Vriendenwerving: goede start
De Arie Molenkamp Stichting is
verantwoordelijk voor de geldwerving voor alle activiteiten
die in deze nieuwsbrief de revue
passeren. Voor de feitelijke
organisatie is de Werkgroep
Open Abdijkerk verantwoordelijk, die valt onder de PKNkerkenraad van de wijkgemeente Loosduinen-Centrum.
Om gelden te verwerven doet
de Stichting regelmatig een
beroep op fondsen en instellingen, maar dit is in het huidige
economische klimaat niet altijd
succesvol en de toekomst ziet
er zeker niet rooskleurig uit
met een kabinet dat meent dat

Nederland wel met wat
minder cultuur toe kan.
Daarom zijn we gestart met
het werven van Vrienden van
de Arie Molenkamp Stichting.
Deze Vrienden moeten een
stabiele en structurele inkomstenbron voor de Stichting gaan vormen. Dit verkleint de afhankelijkheid van
subsidiegevers, waardoor het
voortbestaan van activiteiten
ook op de langere termijn beter
gewaarborgd is.
Inmiddels is de werving op gang
gekomen en hebben zich tot
onze vreugde al vele Vrienden
aangemeld.

Bent u nog geen Vriend: weet u
welkom en nodig! Op de achterkant van deze nieuwsbrief is te
lezen hoe u zich kunt aanmelden.
Wij hopen een grote schare
vrienden rondom ons te verzamelen, want: samen kunnen we
meer dan alleen!

