Vrijdagavond 10 juli
Aanvang 19.30 uur

Evangelisch Lutherse Kerk

Filip György (viool)
Béla György (cymbalom)
Norbert György (piano)
Henk Veldman (orgel)
Bijzonder concert in de Lutherse Kerk
De muzikale familie György is speciaal naar Nederland gekomen om voor hun 13 jarige zoon Filip, die eveneens zeer getalenteerd is, het collegegeld bij elkaar te
spelen voor de vioolopleiding aan het Hongaars conservatorium. De muziek is in de familie een kostbaar erfgoed dat van vader op zoon wordt doorgegeven. Vader
Béla bespeelt cymbalom (hakkebord), zijn oudste zoon Béla van achttien de cello en hun neef Norby de piano. Zij zijn thuis in veel stijlen binnen de muziek, de
aanstekelijke Hongaarse muziek, lichte muziek en de Klassieken zoals Bach, Beethoven en Chopin.
Door de moeilijke omstandigheden van de kredietcrisis die met name in Oost-Europa hard toeslaat is vader Béla zijn baan als docent aan het conservatorium kwijt
geraakt. Er is daar nauwelijks een sociaal vangnet en de bevolking is relatief arm.
Toch wil de familie het er niet bij laten zitten en stelt alles in het werk om hun zoon te laten studeren.
Ze bieden in samenwerking met de Evangelisch Lutherse Kerk en met medewerking van de Bergkerk een concert aan waarvan de opbrengst wordt bestemd voor
de studie van de jongste zoon en om uiteindelijk betere muziekinstrumenten voor beide zonen aan te kunnen schaffen.
Henk Veldman, vaste organist van de ELK, verleent hieraan belangeloos zijn medewerking.
U kunt dus een grote variatie aan stijlen en muziekinstrumenten verwachten. Waarvan het hakkebord wel heel bijzonder is. In West-Europa wordt het niet vaak
professioneel ten gehore gebracht. Het is een van de instrumenten die de Oost-Europese- en de Klezmermuziek zo'n bijzonder karakter geeft.
De familie biedt tevens een CD te koop aan van de Hongaarse musicus Oscar Ökrös met een mooie verzameling typische Hongaarse volksmuziek van uitstekende
kwaliteit.
Het belooft een mooi concert te worden met werken van Bach, Brahms, Chopin en Hongaarse volksmuziek.

Evangelisch Lutherse Kerk
Langestraat 61, Amersfoort
De entree van het concert is gratis, schaalcollecte bij de uitgang.

