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 nieuwsbrief 21-1 

Beste orgelliefhebbers, 

 

Ook in het jaar 2021 hebben we nog met het corona virus van doen. Voorlopig kunnen de concerten 

met publiek nog even niet doorgaan. Om toch onze trouwe liefhebbers van het Franssen-orgel van 

orgelklanken te kunnen voorzien is het komende concert digitaal te volgen !  

 

Op 27 maart om 15:00 uur verzorgen Anna Karpenko en Bert den Hertog een vierhandig 

orgelconcert. 

Een programma met als thema "Dans" waarbij een aantal bekende melodieën de revue zullen 

passeren. 

 

Programma 

 

Franse esprit en de Russische ziel! 

 

1. Carmen-fantasie, G. Bizet  

 

2. Uit "Notenkrakersuite", P.I. Tchaikovski  

-Dans van de suikerfee  

-Arabische dans  

-Dans van de fluiten  

-Bloemenwals  

3. Drie stukken, V. Gavrilin  

-Tarantella  

-Wals  

-Galop 

  

4. Danse Macabre, C. Saint-Saëns  

 

5. Wals, E. Doga  

 

6. Time, Forward! G. Sviridov 

 

Het concert is te volgen via de YouTubelink: https://youtu.be/4WVuHvpaG98 

Dit concert is ook later terug te kijken via dezelfde link. 

Bij de link staat ook een betaalverzoek voor uw vrijwillige bijdrage. Alvast dank hiervoor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Stichting Orgel Elandstraatkerk 
J.D. de Koklaan 43    KvK nr. 27280611 
2552 DG – Den Haag   bank: NL86 INGB 0004 8350 86 
Telefoon: 06-24.62.87.32  email: stichting@orgelelandstraatkerk.nl 
     www.orgelelandstraatkerk.nl 
 
 

 Donateur worden ? 

De Stichting Orgel Elandstraatkerk heeft de volgende doelstellingen: 

• Instandhouding van het Franssen-orgel van de Elandstraatkerk 

• Aanschaf en instandhouding van een koororgel in de Elandstraatkerk 

• Instandhouding van het Loret-orgel van de kerk Teresia van Avila aan het Westeinde. 

• Het stimuleren van het gebruik van genoemde orgels, o.a. door het organiseren van 

orgelconcerten.  

 

Gezien de lopende projecten  in de Westeindekerk en het koororgel voor de Elandstraatkerk is 

uw steun is daarbij onontbeerlijk! Uw bijdrage is van harte welkom op  

NL86 INGB 0004 8350 86  t.n.v.  Stichting Orgel Elandstraatkerk te Den Haag.  

Wilt u een bijdrage geven voor een bepaald orgel, dan kunt u dat vermelden. Het bedrag wordt dan 

voor een speciaal doel gereserveerd. Wij zijn geregistreerd als culturele ANBI ( nr.814979221),  dus 

voor uw bijdragen gelden fiscaal aantrekkelijke regels. 


