
 
 

  

  

Serie Oude Muziek 
La Sfera Armoniosa 
start op 27 maart 2022 om 15 uur in de Lutherse Kerk Alkmaar 
 We pakken de draad weer op...! 

We hebben ons publiek gemist en we hopen jullie weer te zien! 
 
Onze jaarlijkse serie Oude Muziek in onze thuisstad Alkmaar gaat van start op zondagmiddag 27 maart 
om 15 uur in de Lutherse Kerk te Alkmaar met een mooi instrumentaal programma van onze eigen 18e 
eeuwse stadscomponist Willem de Fesch. Muziek van Willem, maar ook van zijn Londense werkgever, 
Georg Friedrich Händel. De beroemde clavecinist Siebe Henstra voert Händel's "The Harmonious 
Blacksmith" uit, La Sfera's concertmeester Lidewij van der Voort en solo-celliste Octavie Dostaler-
Lalonde spelen sonates van De Fesch én Händel. 
 
Ons eerstvolgende concert is op 15 mei in Alkmaar: met kamermuziek van Monteverdi. 
 
Later dit jaar zijn er andere mooie programma's met topsolisten als Johannette Zomer, Claron 
McFadden en Channa Malkin. Ook treden we dit jaar weer op in Taqa Theater De Vest en het Stedelijk 
Museum in Alkmaar en zijn we druk bezig met de organisatie van de 2e editie van de Alkmaarse 
Hofjesconcerten. 
 
In september komt de 2e cd in onze serie Hollandse Meesters uit: dit maal met de Concerti Grossi van 
Rotterdammer Pieter Hellendaal.  
 
In het land treden we o.a. op in de Waalse Kerk en de Uilenburger Sjoel te Amsterdam, de Ruinekerk te 
Bergen, op Schiermonnikoog en in Ouderkerk aan de Amstel. 
We houden u op de hoogte en raadpleegt u onze website! Team La Sfera Armoniosa 
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