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Grijpskerk, juni 2009 

 

Concert op zaterdag 20 juni 2009: 

LauwersConsort zingt Bach! 
 

Op zaterdag 20 juni om 20.00 uur zingt het LauwersConsort in samenwerking met 

organist Jan R. Luth de kleine orgelmis van Bach! Het concert vindt plaats in de Ned. 

Herv. Kerk te Usquert en staat onder leiding van Jan Pranger, vaste dirigent van het 

LauwersConsort. Jan R. Luth speelt de kleine orgelmis en het Lauwersconsort zingt 

daarbij de koralen. Kaarten à € 7,50 zijn verkrijgbaar bij de entree van de kerk. 

 

Jan R. Luth 

Jan R. Luth studeerde theologie (Kampen), Muziekwetenschap (Utrecht) en orgel (Hilversum, 

Amsterdam, Romanmotier). In 1986 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op 

een onderzoek naar de geschiedenis van de gemeentzang en orgelbegleiding in het 

Nederlandse gereformeerde protestantisme. Naast zijn wetenschappelijk werk is hij actief als 

concerterend organist. Van hem verscheen o.a. CD met composities van Johan Sebastian Bach 

en Johann Ludwig Krebs. 

LauwersConsort 

Het LauwersConsort in Grijpskerk onder leiding van Jan Pranger is een kamerkoor met leden 

uit het hele Westerkwartier en zelfs uit Friesland. De leeftijd van de leden varieert van ca. 30 

tot ca. 70 jaar. Het koor is in 1988 opgericht door haar dirigent Jan Pranger. Over het 

algemeen zingt het koor vierstemmige klassieke, vaak kerkelijke, muziek uit de negentiende 

eeuw. Veel muziek van Romantische componisten, zoals Gounod, Mendelssohn en Brückner. 

In het kader van het Hayden jaar willen we medio november een aantal stukken van deze 

componist zingen. 

 

Voor meer informatie over dit concert kunt u contact opnemen met Henk van Dijk (voorzitter) 

telefoonnummer 0594-213217 of met Karolien Blijham (Secr.) telefoonnummer 0594-

591885. De website van het koor is te vinden op www.lauwersconsort.nl. 
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Noot voor de redactie; niet voor publicatie: 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Karolien Blijham, secr. Kamerkoor 

LauwersConsort, tel. 0594-591885 of Henk van Dijk, voorzitter, tel. 0594-213217. 

 

Verzoek 

Het Kamerkoor LauwersConsort stelt het zeer op prijs als u het concert in de agenda van uw medium wilt 

opnemen.  

 

Uitnodiging 

U bent van harte uitgenodigd het concert bij te wonen. 

 

 


