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OPRUIMING

 

LAATSTE 2 WEKEN 

OP=OP!!!

vos SCHOENEN
TASSEN
SCHOENREPARATIE

Lusthofstraat 86 - 3061 WH Rotterdam
Tel: 010-413 67 63

E-mail: info@vosschoenen.nl
lid van het Schoenmakersgilde www.vosschoenen.nl

SALE

Neem ook ’s een kijkje in onze webshop: 
WWW.VOSSCHOENEN.NL 

KORTING 

Sinds 1919

TOT 50%
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Bij verkoop van elk Meegroeikussen zal 
1 euro worden overgemaakt naar de Anak 
Bangsa Foundation. 

Anak Bangsa ondersteunt kansarme 
kinderen bij het waarmaken van hun droom.
www.anakbangsafoundation.org

29,95

Rotterdam-Kralingen –  Rasimprovisators trompettist Eric Vloei-
mans en organist Hayo Boerema gaan met elkaar de uitdaging aan 
om de mooiste muziek voort te brengen, die in de mystieke ruimte 
van de Sint Lambertuskerk in deze verrassende combinatie moge-
lijk is. Op dinsdag 3 september om 20.00 uur zijn zij te horen op 
deze inspirerende locatie in Rotterdam-Kralingen. De toegang is 
vrij met een collecte na afloop. 

Masters of improvisation: 
Eric Vloeimans &  
Hayo Boerema

Klanktovenaars
De wereldberoemde Eric 
Vloeimans is begonnen 
in de jazz. In de loop der 
jaren heeft hij zich ont-
wikkeld tot een musicus 
die over grenzen van 
de jazz heen kijkt en hij 
wordt gekenmerkt door 
het uitbuiten van de klank 
van zijn instrument. 
Zoals Eric tovert met 
zijn trompet, doet Hayo 
Boerema dit met het 
orgel. Alsmaar weer weet 
hij een nieuwe klank-
wereld te creëren. De 
poëtische klank van het 
Maarschalkerweerdorgel  

van de Lambertuskerk en 
haar bijzondere akoes-
tiek vormen dan ook het 
ideale podium voor deze 
twee klanktovenaars.  

Waar en wanneer?
Het concert op dinsdag 
3 september begint om 
20.00 uur in de H.-Lam-
bertuskerk, Oostzeedijk 
Beneden 1-3 te Rot-
terdam-Kralingen. De 
deuren openen een half 
uur voor aanvangstijd. 
De beste parkeermoge-
lijkheid (vrij parkeren) 
is bij ‘Trompenburg – 
Tuinen & Arboretum’ / 

‘Excelsior’ aan de Honin-
gerdijk, 7 minuten lopen 
van de kerk verwijderd.

Openbaar vervoer: tram 
21 en 24 (halte Avenue 
Concordia) - metro (halte 
Voorschoterlaan). Zie 
ook venster-op-muziek-
lambertus.com en rot-
terdamorgelstad.nl. (in-
gezonden mededeling 
Venster op muziek in de 
Lambertus)
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Geef voor nieuwe 
doorbraken in 
kankeronderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer

Eric Vloeimans (boven)  &  
Hayo Boerema


