
 
     Goede Rede Concerten.  Klinkt goed! 
  
  
  
  
  
  
 
 

 
NIEUWSBRIEF nummer 1   September 2015 
  
De Stichting Goede Rede Concerten biedt u een concertprogramma 2015-2016  in Goede Rede, de oudste 
kerk van Almere met een prachtige akoestiek!  De muziek is KLASSIEK in brede zin: traditioneel klassiek, maar 
ook moderne componisten met lijnen naar volksmuziek, pop, jazz en muziek uit andere culturen. Rond de 
concerten is er gelegenheid voor ontmoeting en inspiratie.  
Van harte welkom!  
  
Zondag 13 september 2015 is de PREMIÈRE! Aanvang 15.30 uur.  
Het éérste Goede Rede Concert brengt ons in Franse sferen.  In ‘Sous le ciel de Paris’ laat de Gitaarsalon 
Roadshow u kennismaken met de warmte van de gitaar en een veelkleurig programma, variërend van Bach tot 
Einaudi, van Debussy tot Django, van Praetorius tot tango. 
  

 
  
De Gitaarsalon Roadshow bestaat uit Pieter Nanne Groot, Marion Schaap, Peter Constant, Rosa van Ginneke, 
Anneloes van Hout en Frank Lamm. Het zijn stuk voor stuk bekende gezichten op het Nederlandse en 
internationale concertpodium. Geniet van deze zes topgitaristen!  
Aanvang 15.30 uur. Kerk is open vanaf 14.45 uur voor koffie en thee. Na afloop is er een drankje en hapje! 
Kaartverkoop via de website of aan de zaal. Oók tijdens het Havenfestival! 
  
Presentatie Goede Rede Concerten op Havenfestival 
Tijdens de Kunstmarkt van het Havenfestival op 5 en 6 september is Goede Rede Concerten present!  Van 
11.00 tot 17.00 uur delen we flyers uit (van héle programma 2015-2016 met 14 concerten). Verder zijn er 
kaarten te koop voor de concerten in 2015, inclusief de passe-partout van slechts 60 euro! U kunt ook een 
kijkje nemen in de concertzaal van Goede Rede.    
Surprise!   Zondag 6 september geeft Gitaarsalon Roadshow een voorproefje om 12.45 uur en 14.00 uur op 
het hoofdpodium.  Kom ze luisteren en zien!  
 



 
Expositie Ans Duin  
De Almeerse kunstenares Ans Duin exposeert in het kader van het concert ‘Sous le ciel de Paris’ van 1 t/m 20 
september in Goede Rede met schilderijen van o.a. landschappen en bloemen. Dus óók al te zien tijdens het 
Havenfestival! www.art-almere.nl 
  
Tweede concert ‘Unseen Land’ op 25 september 2015 
Op vrijdag 25 september staan Jeroen van Vliet, piano en Mete Erker, saxofoon op de planken met het concert 
‘Unseen Land’. Het is  intiem en lyrisch jazzconcert dat prachtig zal klinken in de akoestiek van Goede Rede. 
Schoonheid en avontuur…   
  

 
  
Jeroen van Vliet staat bekend als één van de meest lyrische jazzpianisten van Nederland, een meester van de 
nuance en subtiliteit. Een musicus en componist die een sterk gevoel voor melodie en harmonie combineert 
met avontuur en experiment.  Jeroen is winnaar van de Boy Edgar prijs in 2014.   
In september 2014 voerde hij  De Zeelandsuite uit op 6 buitenlocaties in Zeeland met ondermeer saxofonist 
Mete Erker.  Hebt u ook de recensie van de DVD/CD  Zeeland Suite Revisited gezien? Vier sterren! Is 
verkrijgbaar tijdens het concert.  
Aanvang 20.30 uur. Kerk is open vanaf 19.45 uur voor koffie en thee. Na afloop is er een drankje en hapje! 
Kaartverkoop via de website of aan de zaal. Oók tijdens het Havenfestival!  
  
Expositie ‘Unseen Landscape’  
Een expositie met werk van fotografe Anja de Graaff illustreert het concert van Van Vliet en Erker. De expositie 
Unseen Landscape start op 25 september en is daarna nog te zien t/m 6 oktober.  
  
Nieuws: concertvleugel in bruikleen!  
Goede Rede Concerten heeft een vleugel in bruikleen aangeboden gekregen! Hoera!  We maken graag van dit 
aanbod gebruik. Meer informatie volgt.     
  
Uw mening is waardevol  
Uw mening op elk concert en tips voor de organisatie worden zeer op prijs gesteld. U kunt uw reactie(s) 
inleveren in een daarvoor bestemde BUS tijdens de concerten. Aan het eind van dit jaar wordt een concert 
naar keuze in 2016 verloot onder de inzenders.   
  
Adres en contact  
Goede Rede, Kerkgracht 60, Almere Haven. Telefoon 06 80140467.  info@goederedeconcerten.nl 
  
Wilt u de Nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mail naar info@goederedeconcerten.nl  
  
Goede Rede Concerten. Steeds weer anders maar altijd genieten van mooie muziek en een goede sfeer! 


