
 

 

1 mei  2014 

 

Concerten in de Waterlelie in de Leidse Hout seizoen 2014  

 

Persbericht 

 

11 Mei: Moederdag èn de start van de traditionele concertserie in muziekkiosk de 
Waterlelie in stadspark de Leidse Hout. 
 
Op zondagmiddag, van 13.30 uur tot ca. 15.30 uur, tot half juli en vanaf medio augustus 
tot half september. Als het weer het toelaat: 
zie website www.vriendenvandeleidsehout.nl  
 
Al meer dan 25 jaar treden op deze plek vele soorten ensembles op: harmonieorkesten, 
brassbands, fanfares, swingbands, koren en allerlei andere groepen. Speels en informeel. 
Meestal zijn het amateurmusici uit Leiden of de buurgemeenten, maar in deze mooie 
ambiance treden soms ook professionals op. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 
 

11 mei:   Amigo Stageband 
Menig Leidenaar kent Amigo als show- en marchingband. Vandaag 
maakt de stageband zijn opwachting met een mix van jazz, 
moderne swing en evergreens.  
Verras moeder dit jaar met muziek bij de Waterlelie! 

 

18 mei:   Blazersensemble Divertimento 
Tien blazers: fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot. 
Het repertoire bestaat uit Ouvertures, Serenades, Divertimenti, 
Suites,  Dansen, Symfonietta’s vanaf de tijd van Mozart tot de 
hedendaagse muziek. 

 

25 mei:   Muziekvereniging Tamarco 
Het Leiderdorpse Tamarco is bij velen bekend van de Taptoe en de 
Optocht. Vandaag zal blijken dat de vereniging ook op het podium 
haar mannetje staat. 

    

8 juni:  Muziekvereniging Nieuw Leven 
Nieuw Leven bestaat al bijna 100 jaar!  
De muziek varieert van licht klassiek tot swingende jazz. Denk 
bijvoorbeeld aan muziek van Frank Sinatra en Eric Clapton, 
bigbandmuziek en Latin-achtige nummers. 

 

15 juni:   Harmoniekapel Werkmans Wilskracht 
De oudste muziekvereniging van Leiden en een vaste klant in de 
Waterlelie. 

 

 



22 juni:   Oost-Europa Koor Mila 
    Twintig enthousiaste zangeressen, dat is Oost-Europa Koor Mila. 

Vandaag is het genieten van warmbloedige Russische en 
Oekraïense, stevige Bulgaarse en Kroatische, lieflijke Poolse en 
Tsjechische en vrolijke Macedonische liederen. 

   

29 juni:   Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek 
Het orkest wil jonge musici uit Leiden en de regio Rijnstreek de 
mogelijkheid bieden om op hun eigen niveau orkestervaring op te 
doen. Daarbij streven wij naar een zo hoog mogelijk niveau, in een 
sfeer waarin iedereen zich welkom en prettig voelt. 
 

Kinderkoor Leidse Koorschool 
Bij de Leidse Koorschool is iedereen welkom, of je nu al heel lang 
piano speelt, of dat je voor het eerst begint met muziek maken en 
alleen stiekem onder de douche weleens een nootje kraakt… 
 

6 juli:   Muziekvereniging De Burcht 
Een gezellige vereniging met ruim 35 leden. Het samenspel is voor 
de Burcht erg belangrijk maar ook de gezelligheid en saamhorigheid 
staan hoog in het vaandel! 

 

13 juli:   Leids Harmonie Orkest 
Het LHO is steeds op zoek naar bijzondere, originele of zelden 
uitgevoerde werken voor harmonie en wil zo bijdragen aan de 
herontdekking en herwaardering van fantastische muziek voor 
symfonisch blaasorkest. 

 

17 augustus: Ordinary Herry Shoppers:  
De Ordinary Herry Shoppers, een dixieband, bekend bij de 
regelmatige bezoeker van de Waterlelie-concerten. 

 

24 augustus: Dansorkest Date 7-2-7 
De stijl van dit orkest is gebaseerd op de traditionele dansmuziek uit 
de jaren ‘50 en zorgt dan ook voor passie en stijl in wat u als een 
nostalgische sfeer zult ervaren. Een sfeer, die herkenbaar is aan de 
muziek van Glenn Miller, Skymasters, en andere orkesten. 
U zult er zeker een ontspannen gevoel bij ervaren wanneer u luistert 
of danst op de tonen van een quick-step, tango, wals, rock and roll 
en andere stijlen. 

 

31 augustus:  Muziekgroep De Sleutels 
Het orkest bestaat uit een dirigent, geluidsman, muzikanten en 
zangers/zangeressen. Het repertoire bestaat uit oud-Hollandse 
liedjes maar ook worden er nummers gespeeld van Jan Smit en 
Frans Bauer. 
Steeds vaker worden er ook Engelstalige liedjes gespeeld. 

 

Saxofoonkwartet Met Maten 
Het kwartet speelt bij voorkeur muziek die origineel voor deze 
bezetting is geschreven. Maar natuurlijk worden ook diverse 
arrangementen gespeeld. Op het repertoire staan werken van 
bijvoorbeeld Praetorius, Bach, Debussy, Singelée, Bozza, Scarlatti, 
Glasunow, Françaix, Pierné, Piazzolla, Weill, Gershwin en nog vele 
anderen. 

 
 
 
 
 



7 september:  Zeemanskoor Rumor di Mare  
Rumor di Mare uit Leiden onderscheidt zich door een uitgebreid en 
eigenzinnig repertoire en is winnaar van diverse festivals. Tijdens 
optredens in binnen- en buitenland vertolkt het koor als geen ander 
de sfeer van de traditionele shanties en zeemansliederen, maar ook 
roeiliederen vanuit de hele wereld. 

 

14 september: Blue Friends Jazz Band  
De dertiger en veertiger jaren van de vorige eeuw: de gouden tijd 
van de jazz. 
Kleine swingbands speelden avond aan avond in jazzclubs in steden 
als New York, Kansas City en Chicago. De bands speelden de hits 
van de dag, afgewisseld met sfeervolle ballads en blues. Vintage 
jazz! 

 

Zie voor nadere informatie: www.vriendenvandeleidsehout.nl 
 

Coördinator namens de Stichting Muziek Leidse Hout: 
 
Werner Hendriks 
 
06-50526176 
hendrikswerner@hotmail.com 
 
 


