
Open Kerk in de Grote Kerk van Apeldoorn 

Met genoegen presenteert de Open Kerk commissie u het volgende: 

Elke zomer staat de Grote Kerk aan de Loolaan in Apeldoorn in het weekend voor iedereen 
open. Bijvoorbeeld om het indrukwekkende gebouw ook van binnen te ervaren, te genieten 
van exposities en van musici die hun talenten laten werken. Of zo maar eens een goed 
gesprek te kunnen hebben. 
We zijn er trots op deze zomer de expositie ‘Leren van oude meesters’ gerealiseerd te 
hebben. Te zien is het werk van Lisa Wiersma, Maria Wiersma en Nard Kwast, bekend van 
het televisieprogramma: ‘Het geheim van de meester’ met de reconstructie van de 
Nachtwacht.  
Nard was ook al eerder deelnemer aan ‘Project Rembrandt’.  
Daarnaast staat ‘Bloemsierkunst Wim van Munster’ (‘de bloemist om de hoek’) met zijn 
team garant voor sfeervolle bloemstukken.  

Inmiddels is de Grote Kerk ook opgenomen op de website van ‘Uit in Apeldoorn’ en in de 
Cityguide Apeldoorn! 

Welkom tussen 16 juli-10 september op de zaterdagen en zondagen van 11.30-16.00 uur. 
Met het afwisselende muziekpodium van 14.00-16.00 uur.  
Gratis entree.  
Parkeren achter de kerk. 
www.grotekerkapeldoorn.nl 

 

 

 

http://www.grotekerkapeldoorn.nl/


 

 

Muziekpodium  Grote kerk Apeldoorn 
datum Muziek, muzikanten 

16-07 14.30 uur Marianne Smit bespeelt de harp tijdens formele opening  

14.45 uur Herman Jansen bespeelt het orgel tijdens het informele deel 

17-07 Docentenconcert SPMA 

Viool, piano, dwarsfluit en hobo 

23-07 Vocal group Free Choice 

Liederen van o.a. Oslo Gospel Choir, Sela, Casting Crowns 

24-07 Pianist Guus Essers en gitarist Mark van Mourik 

Jazz in de sfeer van de jaren 50 

30-07 Marie en Jan-Kees Karels en Geerten Moerkerken 

Blokfluit, orgel en piano, klassieke componisten 

31-07 Granada ensemble 

4 ervaren gitaristen bespelen wereldliteratuur op klassiek gitaar 

06-08 Trio Animoso 

Barokmuziek op klavecimbel, cello en blokfluit en kerkorgel 

07-08 UKE22 

De band speelt songs van de Ierse popgroep U2. 

13-08 Pianoschool Apeldoorn 

12 getalenteerde pianoleerlingen (5-18 jaar) spelen op de vleugel 

14-08 Schola Gregoriana Isala 

In de kerk zal het oorspronkelijke Gregoriaans te horen zijn 

20-08 Adam Akopian en kamermuziektrio  

Piano, cello en viool 

21-08 Draaiorgel in de kerk 

Dat klinkt anders dan op straat. Mogelijk samen met kerkorgel 

27-08 Apeldoorns Mannen Ensemble met organist Co Terwal 

Gevoelvolle geestelijke en vaderlandse liederen worden gezongen 

28-08 Koor Novum Canticum 

Het koor bestaat 60 jaar en dat zal worden gevierd tijdens dit optreden 

03-09 Leerlingenconcert SPMA 

Zang, piano, dwarsfluit, viool, klarinet en hobo 

04-09 Vocaal ensemble ‘In The Mood’  

Onder leiding van Helga van Cooten, prettig in het gehoor liggende liederen 

10-09 10.00 uur Nationale orgeldag – diverse organisten 

14.30 uur jazzband (onder voorbehoud) 

 

 

 


