Zondag 19 oktober 14.00 uur:

Zondag 18 januari 14.00 uur:

Niemand minder dan het duo Gerrit Breteler
en Clara Rullman (piano) komt – op veler
verzoek – het concertseizoen van Leons
openen. Het repertoire bestaat deels uit
liedjes van zijn nieuwe cd ‘Katarsis’, enkele
nummers uit ‘Lit ús dêrom drinke’ en een
paar Engelstalige songs. Mis het optreden
niet van deze begaafde zanger met zijn
donker bruine stem, spreker, schrijver en
kunstenaar!

Voor wie kwalitatief hoogwaardige zang
wil beluisteren, moet het optreden van de
vocale mannengroep Sânman & Sikke
komen beluisteren. Het septet heeft sinds
1994 gaandeweg een eigen plek verworven
in het Friese muziekleven. Met hun mix van
stijlen brengen zij een uniek repertoire, met
als inspiratiebron de meerstemmige muziek
van groepen die wereldbekend zijn geworden.

Zondag 16 november 14.00 uur:

Zondag 15 februari 14.00 uur:

Het trio Tsjirmerij, nu met muzikant en
schrijver Sytse van der Werff, komt de
Catharijne tsjerke opluisteren met hun
nieuwe programma Pelgrimage. Waarom
wordt een pelgrimstocht ondernomen;een
vlucht voor de werkelijkheid, drukte en/of
stress? Zij beloven er pratend, zingend en
musicerend (gitaar, fluit, doedelzak,
percussie accordeon en trombone) een
antwoord op te geven.

Terug van weggeweest en nog steeds populair
in Leons: Irish Stew. Al 38 jaar optredend in
binnen- en buitenland, met oprichter Johan
Juckers als good old gitarist. Nu in gezelschap
van Wilt Dijk op contrabas en multiinstrumentalist Jan Huitema. De driemans
formatie musiceert er lustig op los en zingt niet
alleen Engelstalig, maar ook in het Liwadders,
als onder meer ‘De oudste stapper van de stad’

Zondag 14 december 14.00 uur:

Zondag 15 maart 14.00 uur:

Na het opheffen van het Heerenveens
Vocaal Ensemble is een viertal leden door
gegaan als Musica per Tutti. Met hun
diversiteit in liedkeuze en geweldige
stemmen verschaft het zangkwartet de
toehoorders veel luisterplezier. Hun winter
repertoire omvat ook een aantal Friese en
Kerstliederen waarvan sommige nummers
kunnen worden meegezongen

Good old lady Lenny Kuhr sluit het seizoen
in Leons af! In ‘Wie ben je’ vertelt en zingt
zij over het proces dat ze doormaakte als je iets
wezenlijks verliest. Zoals haar stem gedurende
een jaar,maar ook over het toekomstperspectief of het
verlies van een dierbare. En over de woede, de
machteloosheid, pijn, aanvaarding en de weg
omhoog naar essentiële inzichten. Een
voorstelling vol spiritualiteit, humor en vitaliteit;
begeleid door haar vaste pianist Cor Mutsers.

