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Zaterdag 30 april 2022, 15.30 uur
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Beste bezoeker,
Van harte welkom bij de Zaterdagmiddagmuziek! We mogen weer een 
onbeperkt aantal mensen verwelkomen bij de Zaterdagmiddagmuziek. 
De concerten blijven ook als livestream bij te wonen en terug te kijken via 
You Tube: https://www.youtube.com/domkerkutrecht  en 
Kerkomroep: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/2158

De concerten blijven mogelijk als u gemiddeld 10 euro per persoon bijdraagt.
Geef uw gift in de collecteschaal, via de pinzuil (hoofdingang) of op 
NL96 RABO 0187 4857 47 t.n.v. Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk 
o.v.v. de datum van het concert.
N.B. De Stichting Zaterdagmiddagmuziek is erkend als culturele ANBI, 
waardoor uw donatie 125% aftrekbaar is bij de belastingdienst.

Word donateur!
U kunt ons blijvend steunen door donateur te worden van de Stichting Zater-
dagmiddagmuziek Domkerk. Hier helpt u ons enorm mee en u krijgt er een 
paar leuke extra’s voor terug. Achter op dit programma vindt u een aanmeld-
formulier, of kijk op onze website www.zaterdagmiddagmuziek.nl

Zaterdag 7 mei, 15.30 uur
Jan Welmers –  4 Songs en liederen van Hans Kox en 
Hendrik Andriessen
Domorganist Jan Hage en Tanja Obalski, sopraan

   

Zaterdag 14 mei, 15.30 uur
Meerkorige psalmen van Heinrich Schütz
Domcantorij , blazerskwartet, Remco de Graas, dirigent

We zijn onze begunstigers zeer dankbaar voor hun bijdrage aan de concerten. 
De Zaterdagmiddagmuziek is mogelijk dankzij subsidie, donaties en giften van: 
Gemeente Utrecht – Stichting Elise Mathilde Fonds – Broekmans en Van 
Poppel Bladmuziek – Orgelmakers Gebr. van Vulpen – TransFORMotion – Van 
Grafhorst Notarissen – vele particuliere donateurs
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Concertprogramma

Johan Wagenaar (1862-1941) Oud Nederlandsche 
Instrumentaalstukken

Naar J.C.M. van Riemsdijk’s 
pianobewerking

Hendrik Adriessen (1892-1981) Deuxième Choral

Jan Welmers (1937-2022) Partita ‘O grote Christus, eeuwig 
licht’

Passacaglia

Peter Schat (1935-2003) Passacaglia en fuga op. 1 

Jan Hage (geb. 1964) Walsjes  

Peter van Anrooy (1879-1954) Piet Hein Rhapsodie 
(bew. Reitze Smits) 

Heeft u een opmerking, tip of vraag? Mail ons op zaterdagmiddagmuziek@domkerk.nl

Via https://www.youtube.com/domkerkutrecht kunt u de opname van dit 
concert en eerdere concerten terugkijken en luisteren.
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Machtiging concertbijdragen en/of donateurschap
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Organisatie Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk

Adres Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht

Incassant ID NL69ZZZ411812560000

Type machtiging
(keuze aanvinken)

O eenmalige machtiging concertbijdrage (vanaf €5)
O eenmalige machtiging donateurschap (vanaf €40)
O doorlopende machtiging donateurschap (vanaf €40)

Bedrag (invullen) € _________

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting 
Zaterdagmiddagmuziek Domkerk een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om dit 
bedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt 
u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met 
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam __________________________________

Adres __________________________________

Postcode en plaats __________________________________

Telefoon __________________________________

Emailadres __________________________________
(ter bevestiging van de machtiging)

IBAN _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _    _  _

Plaats en datum __________________________________

Handtekening

Graag aanvinken wat 
van toepassing is

O aanmelding nieuwe donateur      O is reeds donateur
O wil concertinformatie per email ontvangen

Lever dit formulier in bij de collecte na afloop van het concert of stuur het naar
Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk, Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht


