
ʻVrees & Vrijheidʼ op Tweede Paasdag 

Drie kleine Paas-Lente-Concerten met Gedichten in het Witte Kerkje van Ubbergen 
Klassieke muziek & gedichten, kunst aan de muur, bloem-creaties, paasbrood en passiedrank

Op 6 april organiseert hoboïste Lidia van der Vegt voor de viertiende keer een seizoenconcert
in het Witte Kerkje van Ubbergen. Het programma - dat Lidia deze keer de thematische titel 
ʻVrees & Vrijheidʼ heeft meegegeven (ook met het oog op zeventig jaar bevrijding) - bestaat uit drie 
verschillende miniconcerten van een half uur, waarin muziek afgewisseld met poëzie de lente 
zullen oproepen. Aan de muur zijn er schilderijen te bezichtigen van kunstenaar Frank Waaldijk.
In de de pauzes kan men genieten van paasbrood en passievruchtendrank. 
Veel bezoekers genoten in de afgelopen seizoenen van alle drie de concertjes, maar ze zijn ook
afzonderlijk te beluisteren. 
Voor de seizoenconcerten stelt Lidia van der Vegt elke keer een nieuw en verrassend ensemble 
samen. De musici van het aanstaande lenteconcert zijn: Maria João Carmo (mezzosopraan), 
Anna Wiersum (viool en altviool), Lidia van der Vegt (hobo en althobo) en Rik Helmes (piano). 
Er zullen werken klinken van L. van Beethoven, Fr. Schubert, J. Massenet, P. Ben Haim en D. 
Sjostakovitsj. De gedichten worden voorgedragen door Irma Bogers en Henk Barendregt. 
Over Frank Waaldijk(1965): Hij maakt schilderijen, tekeningen en beelden. Klassieke onderwerpen 
vinden een innerlijke spirituele beleving, met een eigenzinnige techniek en onverwachte elementen.
Harry Janssen maakt weer prachtige creaties van lentebloemen uit de vrije natuur. 
De miniconcerten beginnen 14.15 uur, 15.15 uur en 16.15 uur. De deur is ruim een kwartier voor 
aanvang open. Entree bij binnenkomst is € 10,-. Bezoekers voor het laatste concert betalen € 5,- 
Entree kinderen: € 1,-. Een extra bijdrage in de kosten van de seizoensconcerten wordt erg op 
prijs gesteld. (Graag binnenkomst voor en na een optreden i.v.m. tocht.) Witte Kerkje, Rijksstraat- 
weg 38 6574 AD Ubbergen - Reserveren is mogelijk en in verband met de verwachte toeloop aan 
te raden. Mail daarvoor naar: lidiafrancis @ yahoo.com


