
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDEMBLIK  Stichting BONIFACIUSKERK 

    PROGRAMMA 2019 – 2020 
 

1 SEPTEMBER 2019  P I A N O   T O U R   FESTIVAL   CONCERTen *  

zondag 13.00 uur   vrij entree Openingsconcert in Bonifaciuskerk … verrassend ! 

zondag 14-16 uur  vrij entree 22 pianisten op 11 adressen in de binnenstad … wandel/FIETS rondje ! 

zondag 16.45 uur   vrij entree Slotconcert in Bonifaciuskerk: Ramon van Engelenhoven 
  er wordt na afloop gerekend op een vrijwillige bijdrage van minimaal € 5 pp   … gezien de kosten  

6, 7 en 8 SEPTEMBER 2019 CREATIEVE MEDEMBLIKKERS   EXPOSITIE *  

dagelijks 13.30-16.30 uur  Kunst van Medemblikkers: fotografie, keramiek, schilderijen … o.a. 

€ 1    opbrengst t.b.v. restauratie Bonifaciuskerk          van Merel Kaptein   

5 en 6 OKTOBER 2019  ANTIEK & CURIOSA & Brocante …    MARKT  * 

zaterdag 10-17 uur  Unieke collectie antiquiteiten, curiosa , brocante, (oude) boeken, hand- 

zondag 12-17  uur    werkspullen, poppen, schilderijen, serviezen, glaswerk, bestek … 

€ 2 incl. kopje koffie/thee  opbrengst t.b.v. restauratie Bonifaciuskerk  Kinderen gratis 

26 en 27 OKTOBER 2019  MOZART’s Jupiter & RUTTER’s Requiem   CONCERT *   

zaterdag 20.15 uur  Mozart’s laatste, 41ste symfonie, “Jupiter”, een muzikaal kunstwerk en  

zondag 14.30 uur   John Rutter’s ingetogen Requiem door Projectkoor & professioneel  

€ 20    orkest o.l.v. Jan Laan; Judith Weusten soleert als sopraan.  

8 en 9 NOVEMBER 2019  DOLLE DWAZE KLEDINGMARKT   MARKT  *   

vrijdag 14-18 uur   Unieke collectie winterkleding en winterjassen, feestkleding,  

zaterdag 10-17 uur   schoenen; tweedehands én nieuw (!); van alles ook “maatje meer” …  

€ 2 incl. kopje koffie/thee  opbrengst t.b.v. restauratie Bonifaciuskerk  Kinderen gratis    

13 NOVEMBER 2019  THE FUREYS – Ierse folk    CONCERT *  

woensdag 20.00 uur  Ierse folkband met Travellers-achtergrond … snelle Ierse jigs en reels 

 € 18    maar ook pure, emotioneel geladen love en sad songs … Red Rose Café …     

13 en 14 DECEMBER 2019 DICKENS KUNST & KERSTFAIR   MARKT   *  

vrijdag 14-21.30 uur        Sfeervolle KUNST- en KERSTmarkt met muzikale optredens, hapjes en 

zaterdag 10-16 uur         drankjes én verloting … markt gaat ongeacht het weer altijd door ! 

€ 2 incl. gratis lot   opbrengst t.b.v. restauratie Bonifaciuskerk  Kinderen gratis 

 

*meer informatie :  www.bonifaciusmedemblik.nl/agenda      ook voor onverwachte programma’s      WIJZIGINGEN 

e-mail:    bonifaciusmedemblik@gmail.com              VOORBEHOUDEN 

LIKE onze Facebook pagina  https://www.facebook.com/bonifaciusmedemblik  

            

 
           

 

 

 

 

 

  

 

DICKENS KUNST & KERSTFAIR        MEDEMALACA VOCALI - 14 en 15 maart 2020 

http://www.bonifaciusmedemblik.nl/
mailto:bonifaciusmedemblik@gmail.com


11 JANUARI 2020  NH JEUGD FANFARE ORKEST & MELISSA VENEMA CONCERT *  

zaterdag 20.00 uur   15 jaar : zo’n 50 enthousiaste jonge muzikanten tussen de 12 en 25 jaar 

€ 15 - incl. 1 consumptie   uit heel NH o.l.v. Lieuwe de Jong m.m.v. trompettiste Melissa Venema !  

1 FEBRUARI 2020  MOZART in de BONIFACIUS     CONCERT *   

zaterdag 20.15 uur  In Mozart’s klarinetconcert, een pareltje in de blaasmuziek, soleert 

€ 25 -  incl. 1 consumptie !  Sophie Schreurs en dat doet Ramon van Engelenhoven in Mozarts’s  

     hemelse 23ste Pianoconcert … m.m.v. groot orkest o.l.v. Jan Laan ! 

22 FEBRUARI 2020  JOS VAN BEEST TRIO & Mariëlle Koeman    CONCERT *   

zaterdag 20.00 uur  Jos van Beest neemt Erik Schoonderwoerd (contrabas), Gijs Dijkhuizen 

€ 10    (drums) én Mariëlle Koeman (zang) mee … onvervalste jazz ! 

14 en 15 MAART 2020  MEDEMALACA VOCALI (koor)    CONCERT * 

zaterdag 14 maart 20.15 uur Mendelssohn’s Lauda Sion en Rossini’s Stabat mater uitgevoerd door  

zondag 15 maart 14.30 uur groot, gemengd koor (100 uit heel West Friesland e.o.) + groot orkest +  

€ 20    talentvolle, jonge solisten en dit alles o.l.v. Jan Laan. Indrukwekkend … 

3 en 4 APRIL 2020  KLEDING - BOEKEN - SNUFFEL   MARKT  *     

vrijdag 14 – 18 uur  Dames- en herenkleding (nieuw en z.g.a.n.), vintage, jassen, schoenen, 

zaterdag 10-17 uur  laarzen, hoeden, sjaals, bed- en tafellinnen, handdoeken etc. maar óók 

    BOEKEN en SNUFFEL-spullen … er zit altijd wel wat voor je bij ! 

€ 2 incl. kopje koffie/thee  opbrengst t.b.v. restauratie Bonifaciuskerk  Kinderen gratis 

2 en 3 MEI 2020   EENAKTER “DE TREIN” van Carl Slotboom     TONEEL  *   

zaterdag 20.30 uur  In het kader van de a.s. 4 mei herdenking een imponerende eenakter 

zondag 15.00 uur   uitgevoerd door leden van MTG Sint Pieter onder regie van schrijver/ 

€ … wordt later bekendgemaakt regisseur Carl Slotboom … voor jong en oud … 

16 MEI 2020   LETICIA Y SU RUMBADAMA  SALSA CONCERT * 

zaterdag 20.30 uur    All female salsa-orkest behoort al 16 jaar tot de meest sucesvolle 

€ 10     latin-bands van Nederland: o.a. Cubaans en Portoricaans repertoire. 

20 JUNI 2020   EKATERINA LEVENTAL’s “DE GRENS”   MUZIEKTHEATER* 

zaterdag 20.30 uur  Ihkv “Vluchtelingendag”: aangrijpende/hilarische voorstelling op basis  

€ … wordt later bekendgemaakt van dagboekfragmenten van vluchtelinge Ekaterina Levental (harp) … 

13 JUNI - 4 JULI  2020  ANNET STIBBE +     EXPOSITIE *   

elke dag  13.30-16.30 uur Annet Stibbe (glaswerk) en anderen           zie later www.bonifaciusmedemblik.nl  

11 JULI - 1 AUGUSTUS 2020 BEELDHOUWGROEP AART PRINS    EXPOSITIE *   

elke dag  13.30-16.30 uur  Beeldhouwgroep Anna Paulowna             zie later www.bonifaciusmedemblik.nl 

11- 31 AUGUSTUS 2019  MARION LANDHEER +    EXPOSITIE *   

elke dag   13.30-16.30 uur Marion Landheer (bronzen beelden) e.a.      zie later www.bonifaciusmedemblik.nl 

 

*meer informatie : www.bonifaciusmedemblik.nl/agenda      ook voor onverwachte programma’s    

e-mail   : bonifaciusmedemblik@gmail.com               WIJZIGINGEN 

LIKE onze Facebook pagina  https://www.facebook.com/bonifaciusmedemblik              VOORBEHOUDEN 

                        
 

KAARTEN vroegtijdig RESERVEREN BONIFACIUSKERK             

mail naar bonifaciusmedemblik@gmail.com     Kerkplein 9 - 1671 CR  MEDEMBLIK          KvK 41234087 

óf bel naar 0227 - 545223  (meestal na 18.00 uur bereikbaar)          voor navigatie de postcode gebruiken !                  

secretariaat Stichting Bonifaciuskerk                    NL75RABO 0316 326 569  

Zoutziederserf 49 - 1671 BZ  Medemblik                         tnv Stichting Bonifaciuskerk 

 

Bestelde (en nog niet afgehaalde) kaarten half uur vóór aanvangstijd ophalen … niet opgehaalde kaarten kunnen een kwartier vóór aanvang weer verkocht worden! 
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