
Persbericht: Engelse koren treden op in de Maria van Jessekerk 

Deze maand juli komen er 2 koren en een band uit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland. Zij maken 

een rondreis door Nederland en doen ook Delft aan en verzorgen een concert in de Maria van 

Jessekerk te Delft. 

Op maandag 16 juli a.s. zal het Bristol Cathedral Choir  bestaande uit 32 kinderen en 12 volwassenen 

uit Engeland komen zingen. Het concert begint om 15.00 uur zij zingen o.a. `A Hymn to the Virgin` 

van Benjamin Britten, `O clap your hands` van David Badnall, `Faire is the Heaven` van William Harris. 

Dit koor staat onder leiding van dirigent Mark Lee en de organist is Paul Walton. 

Dit concert is gratis toegankelijk, wel is er een deur collecte. 

  

Op vrijdagmiddag 27 juli a.s. komt het Somerset County Youth Concert Band naar de Maria van 

Jessekerk. Het concert van deze Band begint om 14.00 uur. Op het gevarieerde programma staan o.a. 

`The Blues Factory, Disney at the Movies, Music from The Incredibles, The Opeining, Frolic for 

Trombones, Puttin´on the Ritz, Pastime With Good Company etc, etc. 

Deze Band staat onder leiding van dirigent Kieth Thomas. Ook dit concert is vrij toegankelijk maar er 

is wel na afloop een collecte. 

  

Op zondagmiddag 29 juli a.s. zal het Choir of the St. Davids Cathedral, bestaande uit 18 personen, uit 

Wales om15.00 uur in de Maria van Jessekerk komen zingen. Dit koor staat onder leiding van Oliver 

Waterer en de organist is Rupert Jackson. Zij zullen o.a ten gehore brengen, ` I was Glad` van Sir 

Hubert Parry, `O Ddewi Sanctaidd` van Wynn Jones en `Sing Joyfully` van William Byrd. 

De toegang voor dit concert is vrij, wel is er ook bij dit concert een deurcollecte. 

  

Maria van Jessekerk 

Burgwal 20, te Delft 

Engelse koren en band treden op in de Maria van Jessekerk 

Maandag 16 juli 2018, om 15.00 uur, Bristol Cathedral Choir 

Vrijdag 27 juli 2018, om 14.00 uur, Somerset County Youth Concert Band 

Zondag 29 juli 2018 om 15.00 uur, The Choir of St. Davids Cathedral 

De toegang voor al deze concerten is vrij, wel is er een deurcollecte. 

 


