
 
 

Zomerconcerten O2 in 2022   
Aanvang concerten 14.30 

 

3 Juli   Nienke Staal   

3 juli   Van Den Helder  

 

10 juli   Henk van Kuijk 

10 juli   Jet en Eef 

 

17 juli   Trio Favonius 

17 juli   Fluitensemble van Loes Bakker 

 

24 juli   Evelien van Leeuwen 

24 juli   Jan Schraal  

 

Een toelichting per concert lees je hieronder >>> 

Zomerconcert 3 juli 2022 

 

Nienke Staal is zangeres en liedjesschrijver . Van Den Helder is een muzikaal trio.  

De liedjes gaan Nienke Staal gaan over verlies, heimwee en liefde. Haar melodieën zijn vaak 

melancholisch.  

De liedjes leiden je naar je gevoelens en bieden troost. De teksten en melodieën doe je alles 



even vergeten, ontlokken je verwonding of nemen je gewoon even mee uit de waan van 

alledag.  

Van Den Helder is een bekend Helders trio met serieus en luchtig repertoire dat bestaat uit 

Engelstalige folkmuziek. Daarnaast zullen zij ook een enkel Nederlands, Russisch en 

Oekraïens lied ten gehore brengen. Verder  spelen en zingen zij folkmuziek met een nautisch 

karakter. Het thema van het concert van Van Den Helder zal verbinden zijn. 

De aanvang van het concert is 14.30. Het concert vindt plaats in de Ontmoetingskerk, 

Parklaan 10 in Julianadorp. De entree is gratis met een collecte voor de onkosten. 

Kom ook gezellig luisteren. 

Zomerconcert 10 juli 2022 

 

Dit concert zullen er vele liedjes ten gehore gebracht worden.   

Troubadour Henk van Kuijk brengt, alweer voor de negende keer, zijn luisterliedjes in onze 

kerk, met bijbehorende verhalen. Die zullen actueel zijn, over de voorbije Coronatijd, en over 

de verwoestingen in de Oekraiene. Henk heeft contacten daar, en gaf les in liedjes schrijven in 

Litouwen. Maar er is ook humor en er kan worden meegezongen met het Lied van de Lange 

Jaap. Het lied is door zeven Nieuwediepers geschreven, en beleeft zijn première in 

Julianadorp. Wordt ons icoon hersteld? 

De aanvang van het concert is 14.30. Het concert vindt plaats in de Ontmoetingskerk, 

Parklaan 10 in Julianadorp. De entree is gratis met een collecte voor de onkosten. 

Kom ook gezellig luisteren. 

 

Zomerconcert 17 juli 2022 

 



In dit derde zomerconcert gaan we helemaal instrumentaal. 

Het fluitensemble van Triade onder leiding van Loes Bakker zal muziek van bekende 

musicals spelen en prachtige muziek van Bach. 

Verder zal ook trio Favonius prachtige klassieke muziek van Krebs, Haydn en Delibes ten 

gehore brengen. Zij spelen op fluit, hobo en fagot.  

Zin in weer een prachtig middag vol mooie muziek. 

Kom gerust luisteren. Het concert begint om 14.30 en de toegang is gratis.  

O2 zou het leuk vinden als u gezellig komt genieten van deze mooie muziek. 

Ook erg leuk voor kinderen.  

Zomerconcert 24 juli 2022 

 
 

Dit is al weer het laatste zomerconcert van O2 van dit jaar. 

We gaan deze middag luisteren naar Jan Schraal die het orgel bespeelt. 

Hij zal bekend repertoire spelen van Buxtehude, Bach, J.P Kellner, Haydn en Rutter. En hoewel zo’n 

orgel best veel geluid heeft zal Jan ook muziek spelen van kleine uurwerkjes. 

Evelien is bekend van onder andere haar optredens in school 7 waar zij de mensen  

zo enthousiasmeert dat zij graag met haar meezingen. 

Verder zingt zij ook in verpleeghuizen en af en toe met kleuters. Ook is zij vaak te vinden op Triade, 

omdat zij daar in een zanggroep zit. Met Jet Karsten vormt zij een duo. Het duo heeft opgetreden op  

10 juli in de Ontmoetingskerk.    

In dit concert zal Evelien solo zingen. Evelien vindt het fijn om vertelliedjes te zingen.  

Nederlandse liedjes die vertellen over liefde voor elkaar en de wereld maar ook over vrede en 

kracht! En natuurlijk niet te vergeten een beetje nostalgie. 

Bent u na het lezen van dit bericht ook zo enthousiast geworden, kom dan luisteren naar het concert 

op 24 juli om 14.30 in de Ontmoetingskerk, u bent van harte welkom. 


