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Beste concertbezoeker, 
 
Van harte welkom bij het tweede lunchconcert vanuit de Ontmoetingskerk, deze keer 
een pianoconcert met Andrew Wright aan de vleugel. 
 

Na zijn orkestdebuut met het State Orchestra in Michoacan, 
Mexico, trad  pianist Andrew Wright op als solist met orkesten in 
de Verenigde Staten, Mexico en Nederland en in een tiental radio 
en tv uitzendingen. Andrew is sinds 2012 als research supervisor 
verbonden aan het Kon. Conservatorium in Den Haag, waar hij 
een 2e  Master graad in piano heeft behaald. Daarnaast behaalde 
hij ook een Bachelor graad in orgel aan Codarts Rotterdam. In 
2016 promoveerde hij op Universiteit Leiden voor onderzoek in 
piano en orgel, na een training aan het Orpheus Instituut in Gent. 
Andrew geeft les op Wright Piano School in Den Haag. 

 
Vanmiddag luistert u naar muziekstukken met als overkoepelend thema “gemaskerd 
bal“. Andrew zal zelf een toelichting geven op dit thema. 
 
Clair de lune   
 
Votre âme est un paysage choisi 
Que vont charmant masques et 
bergamasques 
Jouant du luth et dansant et quasi 
Tristes sous leurs déguisements 
fantasques. 
 
Tout en chantant sur le mode mineur 
L'amour vainqueur et la vie opportune 
Ils n'ont pas l'air de croire à leur 
bonheur 
Et leur chanson se mêle au clair de lune, 
 
Au calme clair de lune triste et beau, 
Qui fait rêver les oiseaux dans les arbres 
Et sangloter d'extase les jets d'eau, 
Les grands jets d'eau sveltes parmi les 
marbres. 
 
Paul Verlaine 
 

Maanlicht 
 

Uw ziel is een uitgelezen landschap 
waar maskers en feestvierders 
doorheen gaan, 
die luit spelen en dansen en bijna triest 
zijn onder hun fantasievolle 
vermommingen! 
 
Terwijl zij in mineur de overwinnende 
liefde en het opportune leven bezingen, 
lijken ze niet te geloven in hun geluk, 
en hun lied vermengt met het 
maanlicht, 
 
het kalme maanlicht, triest en mooi, 
die de vogels in de bomen doet dromen, 
en de fonteinen doet snikken in extase, 
de hoge, slanke waterstralen, op het 
marmer! 
 
Paul Verlaine



 

Programma 
(zonder pauze) 

 

 
 
1) Claude Debussy: Suite 
bergamasque 

Clair de lune 
Passepied 
 
 

 

2) Roel van Oosten: Mascarades 
(2021 - première) 

Prélude 
Bourrée 
Elégie 
Toccatina 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

3) Robert Schumann: Carnaval op. 9 
 Préambule  
 Pierrot  
 Arlequin  

Valse noble  
Eusebius  
Florestan  
Coquette  
Réplique  
Papillons  
Lettres dansantes  
Chiarina  
Chopin  
Estrella  
Reconnaissance  
Pantalon et Colombine  
Valse allemande  
Paganini  
Aveu  
Promenade  
Pause  
Marche des Davidsbündler 
contre les Philistins  

 
 

 
Namens de activiteitencommissie van de Ontmoetingskerk: 
Veel plezier! 
 
Na afloop van het concert bent u van harte welkom om onder het genot 
van een drankje met elkaar na te praten en Andrew te ontmoeten. 
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Dit jaar wordt er op elke 3e zondag van de maand (21-11 en 19-12) een lunchconcert 

georganiseerd van 12.00u tot 13.00u: 
 

Het eerstvolgende concert is: 

21 november ‘21:  
 

Woodwind octet “Octopus” 
Octopus is een ensemble van de Koninklijke Harmoniekapel Delft bestaande uit 8 
enthousiaste muzikanten. Octopus heeft een unieke samenstelling met enkel houten 

blaasinstrumenten, te weten: 4 klarinetten, 2 saxofoons en 2 fagotten. 
Het programma dat zij gaan spelen is…….. 
 
Dus we zien u graag  volgende maand terug! 
                  

 

Om dit te kunnen blijven organiseren wordt er na afloop 

een collecte gehouden ter dekking van de onkosten. U 
kunt ook gebruik maken van de QR code.  Als u ons met 
een (ANBI)donatie wilt steunen kunt u dit overmaken op: 
Protestantse Gem Pijnacker Delfgauw 
NL82 INGB 0000 1988 49 o.v.v. Lunchconcerten 
Ontmoetingskerk 
 

“Lunchconcerten Ontmoetingskerk” is een initiatief van de Protestantse 

wijkgemeente Ontmoetingskerk Pijnacker, in het kader van het project “kerk naar 
buiten”. Daarbij is iedereen welkom. Het is de bedoeling elkaar te ontmoeten en 
samen te genieten van solisten, koren en orkesten. 

Meer informatie: www.pknpijnackerdelfgauw/ontmoetingskerk 

of stuur een e-mail naar:  activiteitenok@gmail.com 
 

http://www.pknpijnackerdelfgauw/ontmoetingskerk

