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Deals

Stichting opgericht voor professionele
concerten in Goede Rede

Het bestuur van de nieuwe stichting Goede Rede Concerten. Rechts Wilma Hartsuiker. (Foto:
Studio Rotgans/Brian Morgan)

HAVEN – Goede Rede Concerten
is de naam van de vorige week
opgerichte stichting die zich richt
op het organiseren van professionele concerten in kerkcentrum
Goede Rede. Het programma van
2015 start op 13 september met
een concert met Parijse salonmuziek uit de negentiende eeuw, uitgevoerd door zes gitaristen van
de Gitaarsalon Roadshow.

Initiatiefnemers zijn het kersverse bestuur van de stichting en zakelijk leider Wilma Hartsuiker. “Met de oprichting van de stichting doen we wat
veel meer mensen al langer zeiden:
er kan veel méér met de Goede Rede
dan alleen de concerten die nu door
klassieke amateurkoren en -orkesten georganiseerd worden. In 2005
is de kerkzaal gereedgemaakt voor
concerten met een podium, licht en
goed geluid. De akoestiek, door het

golvende houten plafond, was altijd
al heel goed. Maar die kan nog veel
meer benut worden. Wij vonden dat
er meer moest gebeuren, de zaal
verdient dat.” En dus richtte ze met
het bestuur, bestaande uit voorzitter Anita Lantermans, secretaris Brigit Huijbens en penningmeester Benno Zohlandt, afgelopen vrijdag de
stichting Goede Rede Concerten op.
“Hiermee gaan wij officieel de culturele functie van de kerkzaal invullen, die als oudste kerk van Almere
al vanaf de begintijd voor meerdere gelegenheden gebruikt is. En wij
denken dat het ook past bij het aanbod in Almere Haven. Dit stadsdeel is
heel erg bezig om cultuur een goeie
‘boost’ te geven. Zo komt straks theater Corrosia weer terug, er zijn galeries, je kunt in de buurt naar diverse
restaurants en is er gratis parkeren.
Maar de kern is toch wel de prachtige akoestiek in de kerkzaal, die is
de beste in onze stad.”

gaan gebruiken voor orgelconcerten.” De stichting richt zich in eerste
instantie op het weekend, maar zal
wellicht later ook op woensdag concerten programmeren. “De belangstelling voor klassieke muziek begint
als kind. Daarom willen we ook samenwerking zoeken met het CKV, De
Schoor en scholen. En kaartjes voor
kinderen zijn heel goedkoop. ” Jaarlijks organiseert de stichting maximaal acht concerten van bekende
professionals en zes kleine concerten van aankomend talent of goede
amateurs. “We hebben een heel gevarieerde serie concerten gepland,
met volgend voorjaar bijvoorbeeld
ook een masterclass voor muzikanten van het Almeers Jeugd Symfonie

Orgelmuziek
De programmering van Stichting
Goede Rede Concerten is ‘klassiek in
brede zin’. Hartsuiker: “We zullen ook
muziek programmeren dat klassiek
is, met uitstapjes naar volksmuziek of
jazz. En het orgel, dat nu alleen voor
de kerk gebruikt wordt, willen we

in Almere!
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Orkest met cellist Pieter Wispelwey.
En verder ook concerten met Japanse klassieke muziek, Tania Kross en
Carel Kraayenhof.”
De website www.goederedeconcerten.nl is in de maak.
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Uw partner in media

In- en verkoop, apk, banden, uitlaten accu’s,
schokdempers, remmen, onderhoud en reparaties.

AUTOBEDRIJF www.POLDERCARS.nl
WANNEER KWALITEIT EN PRIJS UW KEUZE BEPALEN.

Hoppezuigerstraat 6, Almere-Buiten, 036-5311017
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QUICK AUTO SERVICE

BMW & MINI SPECIALIST
KIJK VOOR ONZE SPECIALE MAANDACTIE OP DE SITE.
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