Foto-impressie eerste concert in 2022 - Ha’Chalon
Ruim 60 toehoorders waren op 26 februari aanwezig bij de uitvoering van het Klezmer
ensemble Ha’Chalon in de katholieke kerk te Renkum. Iedere laatste zaterdag van de
maand is er in het kader van “orgelconcerten” een muzikale presentatie van mensen,
die dit zonder kosten doen. De organisatie is in handen van de Pastoraatsgroep
Renkum-Heelsum. Zij doen dit om vrijwillige giften na afloop te incasseren voor het
herstel van het kerkorgel.
De Stichting Maria van Renkum geeft o.a. aan dit soort bijeenkomsten bekendheid,
omdat het activiteiten zijn die de geloofsgemeenschap overstijgen. Daarmee willen we
de waarde van het kerkgebouw voor alle mensen meer op de kaart zetten. Steeds zijn
voor ons als Stichting passende culturele manifestaties gekoppeld aan de noodzaak van
het behoud van de kerkelijke voorzieningen en het meer uitdragen van het willen zijn
van een gastvrije kerk. We willen gelovigen, randkerkelijken of andersdenkenden
indirect ook laten genieten van het kerkgebouw etc. Je weet maar nooit wat dat bij
iemand teweeg kan brengen…..
Het verspreiden van deze foto-impressie gemaakt door de Stichting MvR wil de niet
aanwezigen iets van de sfeer laten proeven en deze verspreiding draagt mogelijk bij
aan de naamsbekendheid.

Een zeer geslaagde uitvoering!

Zie ook: www.stichtingmariavanrenkum.nl
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Op 26 februari 2022 trad het Klezmer ensemble
Ha’Chalon (= Het Venster) op.
Het was een indrukwekkend concert. Eerst volgde
er wat uitleg over Joodse muziek en cultuur, dan
een uitvoering met muziek en zang waarvan Der
Mirjambrunnen, Klezmerparty Weddinghora en
Shalom hoogtepunten zijn.
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Marijke bedankte de musici. Het miniconcert duurde drie kwartier en bij de uitgang
was er gelegenheid voor een praatje met een drankje. Er stond een mandje voor een
bijdrage aan het herstel van het orgel.
Data voor volgende concerten zijn op: 26 maart; 30 april; 28 mei; 25 juni. Een concert
begint altijd om 16.00 uur.
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