[ Activiteiten> Gruizenstraat ]

10-01-2016
Trio Laroche (Georganiseerd door Cultura Vita)
We zijn blij dat Trio Laroche, na het geweldige
optreden in 2015, nogmaals voor ons wil komen
optreden op zondag 10 januari 2016 van 15-17 uur
.Dit Trio brengt een gevarieerd repertoire,
bestaande uit o.a. walsen, tangos, swing,
chanson, musette, Balkan-muziek, Klezmer-muziek,
Italiaanse arias en romantische klassieke muziek.
De niet-alledaagse bezetting van Trio Laroche
bestaat uit viool, gitaar en accordeon.
Door de samenstelling van instrumenten, de
klankkleur en het veelzijdig repertoire roept
Laroche een nostalgische sfeer op, die doet denken
aan lang vervlogen tijden toen orkesten nog zonder
geluidsinstallatie en technisch vernuft op
eenvoudige wijze hun muziek ten gehore brachten.
De optredens vinden plaats in De Gruizenkerk,
Gruizenstraat 3 te Sittard. De entree bedraagt ¬
10 inclusief een drankje en een hapje in de pauze.

Marion Hursel/Hans Pelman, 10-01-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1470, Subitem: 211.
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14-02-2016
Gruizenkerk: solo-optreden van Paul van Loo
Zondag 14 februari vindt een solo-optreden van
Paul van Loo plaats.
Limburgse luisterliedjes en verhalen over ons
mijnverleden wisselen elkaar af. Daarna gaan we
terug in de tijd met allerlei liedjes uit Pauls
uitpuilende 'Songbook'.
Het wordt weer een heerlijke middag!Het optreden
vindt plaats in De Gruizenkerk, Gruizenstraat 3 te
Sittard.
De entree bedraagt ¬ 10 inclusief een drankje en
een hapje in de pauze.

Marion Hursel/Hans Pelman, 14-02-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1513, Subitem: 211.
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13-03-2016
Concert Gruizenkerk: Maasland Kozakkenkoor
Organisator: Cultura VitaDatum: zondag 13
maartTijd: 15:00 uur - 17:00 uur
De entree bedraagt ¬ 10 inclusief een drankje en
een hapje in de pauze.
Het sinds 1979 bestaande Maasland Kozakkenkoor
telt zon 20 zangers en wordt muzikaal ondersteund
door een eigen accordeonist, ofschoon de meeste
liederen a capella worden gezongen. Muzikaal
leider is Bert Ramakers (in zwart tenue).
De muziek van het koor is even gevarieerd als het
Russische landschap met zijn bergen, steppen en
moerassen.
Zij zingen met veel passie en overtuiging
liederen over Russische en Slavische gebruiken en
gewoonten, de ene keer vrolijk en meeslepend, de
andere keer melancholisch en gedragen. Ook
beschikken zij over een behoorlijk repertoire
volksliederen. Bekend zijn de Wolga-liederen,
Russische liefdesmuziek en dronkemansliederen.
De kleding en het sombere timbre van hun donkere
bassen zorgen voor een volheid aan muzikale
klanken en kleuren en maken hun optreden tot een
niet te vergeten belevenis.

Marion Hursel/Hans Pelman, 13-03-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1588, Subitem: 211.
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10-04-2016
Gruizenkerk: Trio Som Buscar
Zondag 10 april om 15.00 uur: Trio Som Buscar.
Zangeres Fanny Drenthe, gitarist Patrick
Schappert en accordeonist Bert Odekerken brengen
een bonte mix van akoestische jazz, pop, fado,
Nederlandstalige liedjes en Franse chansons.
De optredens vinden plaats in De Gruizenkerk,
Gruizenstraat 3 te Sittard. De entree bedraagt ¬
10 inclusief een consumptie in de pauze.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de
concerten die worden georganiseerd door Cultura
Vita, stuur dan even een mailtje naar
info@culturavita.nl .

Vervolg op volgende pagina >>
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Vervolg van: Gruizenkerk: Trio Som Buscar

Marion Hursel/Hans Pelman, 10-04-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1630, Subitem: 211.
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12-06-2016
Gruizenkerk: Feurthstreet Lumber Factory
Feurthstreet Lumber Factory heeft een ruim
repertoire van veelal bekende muziek uit de
periode van 1900 tot 1950. Er is niet een bepaalde
stijl of invloed aan te wijzen, waardoor alle
stijlen aan bod komen. Ook een ingewikkeld
arrangement schuwen ze niet en regelmatig staan er
nieuwe nummers op het programma.
Datum: zondag 12 juni
Tijd: 15:00 uur 17:00 uur
Locatie: Gruizenkerk
Organisator: Cultura Vita (www.culturavita.nl)
De entree bedraagt ¬ 10 inclusief een consumptie
in de pauze.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de
concerten die worden georganiseerd door Cultura
Vita, stuur dan even een mailtje naar
info@culturavita.nl.

Marion Hursel/Hans Pelman, 12-06-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1733, Subitem: 211.
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09-10-2016
SWAMP
SWAMP (Organisator: Cultura Vita) : Een hillbilly
country blues band, bestaande uit vier jonge,
enthousiaste muzikanten. Zij kunnen bogen op het
winnen van het straatmuzikantenfestival in
Heerlen, een prachtige prestatie. Hun bezetting
bestaat uit o.a. contrabas, dobro, banjo en
wasbord.
De entree bedraagt ¬ 10,=, inclusief een
consumptie in de pauze.
Voor reserveringen kunt u contact opnemen met
Cultura Vita door een mail te sturen naar:
info@culturavita.nl .
www.culturavita.nl

Marion Hursel/Hans Pelman, 09-10-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 1898, Subitem: 211.
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12-11-2016
Cultura Vita
12 november-De Popronde
Cultura Vita organiseert één keer per maand op
zondagmiddag een muzikaal optreden, waarbij wordt
gestreefd naar zoveel mogelijk variatie. Het
niveau is altijd zeer goed. De optredens vinden
plaats in De Gruizenkerk, Gruizenstraat 3 te
Sittard. De entree bedraagt ¬ 10 inclusief een
consumptie in de pauze. Houdt u van muziek en
brengt u graag een prettige zondagmiddag door, dan
bent u bij ons van harte welkom! Wij hopen u vaak
te ontmoeten.
11 september 2016, Trio FlorianFLORIAN is een
muziekgroep, bestaande uit drie Limburgse
muzikanten: Peter Aerden: chromatische accordeon,
Vivian Jacob: keltische harp, en Jan De Weer:
blokfluiten en gitaar.Deze groep is geïnspireerd
door Keltische muziek, maar het repertoire werd
inmiddels uitgebreid met muziekstukken uit andere
landen. Naast het muzikale gedeelte, wordt er ook
aandacht besteed aan de verhalen achter de
melodieën. De frisse, warme sound van de blokfluit, het volle geluid van de chromatische accordeon tezamen met de
sprankelende klanken van de Keltische harp geven een dynamisch geheel, waarbij je kan wegdromen&Aanvang: 15.00-17.00
uur. De entree bedraagt ¬ 10 inclusief een consumptie in de pauze.
9 oktober 2016, Swamp In hun feestelijke show neemt Swamp u mee op een reis in de tijd van begin jaren 30 tot
hedendaagse blues. Daar waar Tom Waits en Johnny Cash elkaar ontmoeten ontstaat Swamp. SWAMP is een hillbilly country
blues band van vier jonge muzikanten. Ze zijn bekend geworden in Zuid-Limburg dankzij het winnen van het
straatmuzikantenfestival in Heerlen waarna zij volop op tour zijn gegaan. Hun bezetting bestaat o.a. uit contrabas,
dobro, banjo en wasbord.Aanvang, 15.00-17.00 uur . Entrée ¬ 10.00.
Houdt u van muziek en brengt u graag een prettige zondagmiddag door, dan bent u bij ons van harte welkom! Wij hopen u
vaak te ontmoeten! Zie voor nieuwe concerten op www.culturavita.nl
12 november-De PoprondeDe Popronde is het grootst rondreizende festival van Nederland en komt op zaterdag 12 november
naar Sittard. Ook het Gruizenkerkje doet mee, in samenwerking met het restaurant. Hier zullen twee artiesten gaan
optreden. Puur, solo en akoestisch. Dit zijn Ruud Fieten en David Benjamin. Hoogstwaarschijnlijk een 's middags en een
's avonds. Verder zal door de gehele stad op veel locaties andere bands/artiesten staan. Een groot muzikaal feest!De
tijden zijn nog niet bekend, hou daarvoor de website in de gaten http://www.popronde.nl/steden/sittardCamiel Rodigas
Bij het ter perse gaan van dit boekje is het volledige programma van de activiteiten in het kerkje aan de Gruizenstraat
nog niet bekend. Het kerkje staat op facebook, dus het aanmelden als vriend is zeker aan te bevelen.

Activiteiten/Gerdien Zwartkruis, 12-11-2016
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 2020, Subitem: 211.
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