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BRIGIDA CONCERTEN GELDROP
Overzicht beiaard- en orgelconcerten 2011

zondag 3 april

16.15 uur

.RRUFRQFHUWµ0XVLFD9RFDOLV¶ROY(VWKHU6LMS
Henk Kooiker, orgel

zondag 22 mei

16.15 uur

Kees van Houten (Helmond), orgel
Ina Boersma (Tubbergen), mezzosopraan

zondag 19 juni

16.15 uur

Pieter-Jelle de Boer (Frankrijk), orgel

zaterdag 9 juli

16.15 uur

Thed van den Aker (Best), orgel

zaterdag 16 juli

16.15 uur

Arie de Bruijn (Papendrecht), orgel
Ilga Herzog (Duitsland), fluit

zaterdag 23 juli

15.00 uur
16.15 uur

Kees van Eersel (Kloetinge), beiaard
Kees van Eersel, orgel

zaterdag 30 juli

15.00 uur
16.15 uur

Monika Kazmierczak (Polen), beiaard
Henk Kooiker (Waalre), orgel

zaterdag 6 augustus

15.00 uur
16.15 uur

Gideon Bodden (Amsterdam), beiaard
Ignace Michiels (België), orgel

zaterdag 13 augustus

15.00 uur
16.15 uur

Charles Dairay (Frankrijk), beiaard
Jaap Zwart (Hattem), orgel

zaterdag 20 augustus

15.00 uur
16.15 uur

Bastian Fuchs (Duitsland), beiaard
Stephan van de Wijgert (Utrecht), orgel

zaterdag 27 augustus

16.15 uur

Roy Kroezen (Zwolle), orgel en beiaard
*LOGDV'HODSRUWH ¶V-Hertogenbosch), viool

zaterdag 10 september 20.15 uur

Ruud Huijbregts (Eindhoven), orgel
Floris Onstwedder (Eindhoven), trompet

zondag 25 september

16.15 uur

Bernard Bartelink (Haarlem), orgel
Benefietconcert

zondag 23 oktober

16.15 uur

Gerard Habraken (Eindhoven), orgel
Eefje Habraken (Eindhoven), viool
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VOORWOORD
Het doet ons genoegen u de gezamenlijke concertagenda van de Stichting Brigida
Concerten en de Carilloncommissie voor het jaar 2011 te kunnen presenteren. Evenals in
voorgaande jaren is gekozen voor een gezamenlijke presentatie van de orgel- en
beiaardconcerten en het op elkaar afstemmen van de concertdata.
We verheugen ons op een seizoen met een interessant aanbod van bijzondere en kwalitatief
hoogwaardige concerten. Opvallend is het gevarieerde karakter van de concertcyclus met
musici uit alle delen van Nederland en zelfs daarbuiten. Ook zal tijdens zes concerten de
orgelmuziek worden vergezeld door andere muziekinstrumenten of zang.
Speciale aandacht vragen we voor twee bijzondere concerten uit de concertagenda:
+HWNRRUFRQFHUWYDQµ0XVLFD9RFDOLV¶XLW8GHQRQGHUOHLGLQJYDQ Esther Sijp op 3 april: een
passieconcert dat gecentreerd is rond het lijdensverhaal volgens Mattheus.
2. Een benefietconcert ten behoeve van de Stichting Vrienden van het Kasteel. Dit concert
wordt gegeven door Bernard Bartelink uit Haarlem.
We vestigen hierbij de aandacht op het feit dat de concerten ± evenals in 2010 ± in het
voorjaar en najaar niet op zaterdagmiddag plaatsvinden maar op zondagmiddag. Alle
concerten (met uitzondering van het concert van 10 september) beginnen om 16.15 uur. De
ervaring leert dat dit tijdstip het voor een groter aantal geïnteresseerden mogelijk maakt om
de concerten te bezoeken.
Wij houden ook voor de komende concertserie vast aan ons uitgangspunt dat de concerten
gratis toegankelijk zijn. Wel zullen we na afloop van elk concert, zoals gebruikelijk, een
collecte houden. Graag vermelden we hier ook dat we erg blij zijn met de bijdragen van onze
donateurs. Zonder de opbrengsten van de collectes, zonder de bijdragen van onze
donateurs en zonder de steun van de gemeente Geldrop-Mierlo zou het onmogelijk zijn een
dergelijk kwalitatief hoogwaardig programma te presenteren.
De carillonconcerten vanuit de toren van H.Brigidakerk in Geldrop vinden dit jaar plaats op
een gereviseerd instrument. In 2009 en 2010 heeft de heer Gideon Bodden de bedrading en
de afstemming van de hamers op de klokken duchtig onder handen genomen. Het resultaat
mag er zijn: de beiaardiers die reeds op het gereviseerde carillon hebben gespeeld waren
vol lof.
Een tweede memorabel feit is dat onzH³VWDGVEHLDDUGLHU´*LOGDV'HODSRUWH een gedeelte uit
GHRSHUD³/HNozze di FLJDUR´YDQ:$0R]DUWEHZHUNWKHHIWYRRUFDULOORQ2QGHUDXVSLFLsQ
van de werkgroep carillon wordt deze bewerking uitgegeven. Dit zal in mei van dit jaar
gebeuren. Gildas Delaporte zal dan grote delen uit deze bewerking ten gehore brengen.
De concerten worden ook dit jaar weer uitgevoerd door beiaardiers uit verschillende landen,
waardoor u een interessante mix van stijlen krijgt voorgeschoteld.
De carillonconcerten worden gegeven voorafgaand aan de orgelconcerten en wel van 15.00
uur tot 16.00 uur.
Wij wensen de organisten, solisten en beiaardiers een geïnspireerde bespeling toe. De
toehoorders wensen wij veel muzikaal luistergenoegen.

Namens de Stichting Brigida Concerten

Namens de Carilloncommissie

Ir. L.J. van der Deijl, voorzitter

C.A. Brouwers, voorzitter
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Zondag 3 april 16.15 uur
.RRUFRQFHUWµ0XVLFD9RFDOLV¶8GHQROY(VWKHU6LMS
Henk Kooiker, orgel
Jacob Handl
(1550-1591)

- Ecce quomodo morituri justus

Tomás Luis de Victoria
(1548-1611)

- Eram quasi agnus

Francisco Guerrero
(1528-1599)

- Pasión según San Mateo

Charles Villier Stanford
(1852-1924)

- Sonata Brittannica (orgelintermezzo)

Gregoriaans

- Hymne: Crux fidelis

Hieronymus Praetorius
(1571-1621)

- O vos omnes

TOELICHTING
Het passieconcert dat door kamerkoor Musica Vocalis wordt gegeven is gecentreerd
rond het lijdensverhaal volgens Matteus. De tekst van de verteller wordt voorgedragen,
de overige gedeelten gezongen zoals de Spaanse componist Guerrero ze getoonzet
heeft. Hieromheen hoort u motetten uit de tijd van Guerrero: Ecce quomode moritur
justus (zie hoe de rechtvaardige sterft) van Jacob Handl, gevolgd door Eram quasi
agnus (ik was als een lam), één van de responsories die Da Vittoria voor de Goede
Week schreef. Deze teksten, evenals het slotmotet O vos omnes van Praetorius,
komen uit de Klaagliederen. Teksten vol verdriet en rouw, die de componisten tot de
prachtigste muziek hebben geïnspireerd. De gregoriaanse hymne Crux fidelis verhaalt
in hoopvolle poëzie over het kruis als de levensboom.
Kamerkoor Musica Vocalis is opgericht in mei 1981 en staat sinds 1 januari 2010
onder leiding van Esther Sijp.
Het repertoire van dit ca 30 leden tellende koor omvat zowel barok- en renaissancemuziek als werken van hedendaagse componisten. Gemiddeld twee keer per jaar geeft
Musica Vocalis een concert met orgelbegeleiding en/of met medewerking van een
instrumentaal ensemble en solisten. Daarnaast treedt het koor enkele malen per jaar op
bij diverse gelegenheden.
Jaarlijks terugkerend hoogtepunt vormen de uitvoeringen in de Advent onder de titel
³$)HVWLYDORI/HVVRQVDQG&DUROV´PHWQDPHLQGH(QJHOVHNDWKHGUDOHQHHQEHNHQG
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JHJHYHQ+HW.LQJ¶V&ROOHJH&KRLUR.l.v. de vermaarde dirigent Sir David Willcocks
kreeg hiermee grote bekendheid. In 1994 werd een CD opgenomen met deze muziek
uit de Engelse traditie. Eveneens jaarlijks geeft Musica Vocalis een concert in de
WUDGLWLH³3DVVLHFRQFHUWHQLQ8GHQ´ZDDULQLQGH0DUNXV3DVVLRQYDQ5HLQKDUG
Kaiser werd gebracht, in 2002 en 2003 Bachs Johannes Passion en in 2004, 2005,
2008 en 2009 de Markus Passion, eveneens van Bach. Laatstgenoemde in twee
verschillende reconstructies: in 2004 en 2009 in samenwerking met de actrice Anne-Wil
Blankers en in 2005 in een reconstructie waarbij de Markus Passion van Kaiser
samengevoegd werd met de overgeleverde delen uit de Markus Passion van Bach.
In 2006 werd de indrukwekkende Lukas Passion van Telemann uitgevoerd en in 2008
volgde de Markus Passion van Bach, in samenwerking met de acteur Henk van Ulsen.
Tomás Luis de Victoria, soms ook in het Italiaans aangeduid als Tommaso Luigi
da Vittoria, (Sanchidrián (Ávila), 1549 - Madrid, 20 augustus 1611) was een Spaans
componist. De Victoria wordt beschouwd als één van de grootste Spaanse
componisten van zijn tijd. Op jonge leeftijd ging De Victoria naar Rome om daar te
studeren. Hij werd priester en trad toe tot de congregatie van de Oratorianen. In
1586 keerde hij terug naar Spanje. Daar kwam hij in Madrid in dienst van keizerin
Maria van Spanje. Zijn muziek toont in haar polyfonie verwantschap met die van
Giovanni Pierluigi da Palestrina, bij wie hij in Rome mogelijk gestudeerd heeft.
Victoria leefde tijdens het hoogtepunt van de contrareformatie en de muziek die hij
schreef bestond dan ook voornamelijk uit religieuze, vocale werken, zoals missen
en motetten.
5

Zondag 22 mei, 16.15 uur
Kees van Houten, orgel
Ina Boersma, mezzosopraan
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Praeludium und Fuge in e-moll, BWV 533

Joh. Brahms (1833-1897)

- Elf Choralvorspiele für die Orgel, opus 122
µ0HLQ-HVXGHUGXPLFK¶
µ+HU]OLHEVWHU-HVXZDVKaVWGXYHUEURFKHQ´
µ2:HOWLFKPXVVGLFKODVVHQ¶
µ+HU]OLFKWXWPLFKHUIUHXHQ¶
µ6FKPFNHGLFKROLHEH6HHOH¶
µ2ZLHVHOLJVHLGLKUGRFKLKU)URPPHQ¶
µ2*RWWGXIURPPHU*RWW¶
µ(VLVWHLQ5RV¶HQWVSUXQJHQ¶
µ+HU]OLFKWXWPLFKYHUODQJHQ¶
µ+HU]OLFKWXWPLFKYHUODQJHQ¶
µ2:HOWLFKPXVVGLFKODVVHQ¶

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Fuga in F-dur, BWV 540

Kees van Houten werd in 1940 geboren te Helmond.
Na een gymnasiumopleiding studeerde hij aan het
Brabants Conservatorium te Tilburg de hoofdvakken
piano en orgel bij respectievelijk Paul Niessing en
Hub Houet. In 1963 behaalde hij de onderwijsakte B
piano en in 1965 het solodiploma orgel. Hij won
prijzen bij improvisatie-concoursen te Bolsward en St.
Albans (Engeland).
Sinds 1957 is Kees van Houten organist van de St.
Lambertuskerk te Helmond, waar hij het historische
Robustelly-orgel uit 1772 bespeelt. Van 1971 tot 1992
was hij hoofdvakdocent orgel aan de Hogeschool
voor de Kunsten, Faculteit Muziek, te Utrecht.
Als concerterend organist treedt Kees van Houten op
in binnen- en buitenland. Een heel bijzonder karakter
KHEEHQ]LMQFRQFHUWHQ³%DFKURQGGHVSHHOWDIHO´
Indien mogelijk zit het publiek rond de orgelbank en
ziet de organist spelen. Per werk wordt uitgebreid
uitleg gegeven over de compositie en een thema of
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koraalmelodie apart voorgespeeld. Bij koraalbewerkingen wordt de relatie tekst-muziek
behandeld.
Daarnaast geeft hij zowel voor vakmensen als voor amateurs en leken lezingen,
workshops en interpretatiecursussen in Nederland en daarbuiten, met name over de
muziek van Bach en heel speciaal over onderwerpen als Ars Retorica (relatie tekst muziek) en het eeuwenoude Pythagoreïsche en Middeleeuwse drieluik Muziek Getallenleer (Arithmetica) - Kosmologie.

Ina Boersma werd geboren in Wildervank.
Haar passie voor muziek was al vroeg
zichtbaar. Tijdens haar jeugd in Meppel
speelde ze blokfluit en leerde zij onder leiding
van Bert Straatman orgel spelen. Rond haar
elfde verhuisde zij naar Velp alwaar Piet
Cnossen haar begeleidde tot aan het
toelatingsexamen orgel voor het
conservatorium in Arnhem. Daar studeerde zij
hoofdvak orgel bij Bert Matter. Als bijvakken
studeerde zij klavecimbel bij Chris Farr en
YLRROELM3LHW¶W+DUW1DKHWEHKDOHQYDQKDDU
orgelexamen vervolgde zij haar studie aan de
Hogeschool der Kunsten te Arnhem met als
hoofdvak Schoolmuziek en als bijvak viool bij
Joan Berkhemer. Tijdens deze studie kreeg zij
haar eerste zanglessen van Cornelia van der
Horst en Caspar van der Vinne.
Ondanks haar keuze om een aantal jaren
hoofdvak viool te studeren aan het Hilversums
Conservatorium bij Joan Berkhemer bleek
haar grootste passie toch zingen. Zij ontmoette de zangeres Elisabeth Cooymans die
haar uitnodigde zang bij haar te komen studeren. Max van Egmond hielp haar bij het
barokrepertoire. Zij vervolgde haar zangstudie bij Meinhard Kraak.
Ina Boersma is de laatste jaren steeds vaker te horen als soliste bij oratorium- en
operaconcerten. Haar repertoire is zeer uitgebreid. Naast de bekende oratoria van
Bach en Händel, zingt zij graag werken van Mozart, Brahms, Verdi, Mahler and
Wagner. Hoogtepunten waren onder andere de Matteüs Passie in Bussum en Leiden,
het Verdi Requiem in Aken, I Lombardi in Zwolle en The Messiah in Rotterdam. In
december 2008 won zij de Rabobank Burgemeester de Bruin prijs. De jury roemt haar
grote bereik, dynamiek en theatraliteit.
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Zaterdag 19 juni 16.15 uur
Pieter-Jelle de Boer, orgel
César Franck
(1822-1890)

- Fantaisie en La

Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791)

- Adagio en Allegro in f, KV 594

Hendrik Andriessen
(1892-1981)

- Sonata da Chiesa

Camille Saint-Saëns

- Première Fantaisie en Mi-bémol majeur

Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791)

- Andante in F, KV 616

César Franck
(1822-1890)

- Troisième Choral

Zsolt Gárdonyi (1946)

- Mozart Changes

TOELICHTING
Een programma van contrasten: majeur-mineur, langzaam-snel, opgewekt-PHGLWDWLHI«
Twee componisten spelen een centrale rol, Wolfgang Amadeus Mozart en César
Franck.
Waar Mozart misschien het meest legendarische wonderkind was dat de wereld ooit
gekend heeft, ontpopte het genie van Franck zich juist op latere leeftijd. De Fantaisie
en La opent de serie van Trois pièces pour grand orgue uit 1878. Het is een
uitgesproken lyrisch werk, introvert van karakter, dat voortdurend balanceert tussen
majeur en mineur. Ongebruikelijkerwijs eindigt het stuk, dat niettemin in A-groot is
geschreven, met een a-klein-akkoord.
A-klein is ook de toonsoort van het derde van de Trois Chorals, die Franck in zijn
laatste levensjaar schreef. De beheersing van vorm en stijl, alsmede de rijkdom aan
harmonische en melodische ingevingen, maken het tot één van de hoogtepunten van
de gehele orgelliteratuur. Het middengedeelte in A-groot, met zijn vloeiende melodische
lijnen, horen tot de meest expressieve bladzijden uit Francks oeuvre.
Eveneens expressief, maar op geheel andere wijze, zijn de twee werken van Mozart
die op het programma staan. Het Adagio en Allegro, KV 594, werd oorspronkelijk
JHVFKUHYHQYRRU³HLQ2UJHOZHUNLQHLQHU8KU´RIZHOHHQPHFKDQLVFKRUJHOLQHHQ
uurwerk. Dit merkwaardige instrument bevond zich in een mausoleum voor keizer
Joseph II, dat een Weense graaf in zijn huis had laten installeren. Het wekt nog altijd
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YHUED]LQJGDW0R]DUWYRRU]R¶QEHSHUNWPHGLXP QDDUHLJHQ]HJJHQEHVWRQGKHW³DXV
ODXWHUNOHLQHQ3IHLIFKHQZHOFKHKRFKXQGPLU]XNLQGLVFKODXWHQ´ ]XONHJHQLDOHPX]LHN
schreef. Het Adagio waarmee het stuk opent en eindigt, wordt gekenmerkt door
duistere, chromatische harmonieën. Het Allegro, in F-groot, is gebouwd op fanfares en
snelle toonladderfiguren, die aan de organist hoge technische eisen stellen. Het
Andante in F-groot is ogenschijnlijk veel eenvoudiger opgezet, maar bevat toch de
nodige dubbeltrillers en snel passagewerk, die even lichtvoetig en moeiteloos moeten
NOLQNHQDOVRI]HGRRUHHQPHFKDQLVFKLQVWUXPHQWZHUGHQ³JHUHSURGXFHHUG´
Hendrik Andriessen stond aanvankelijk zeer onder invloed van de Franse orgelschool,
en met name van César Franck [zie ook p.14, red.]. Zijn Sonata da chiesa (kerksonate)
is in wezen een thema met variaties, afgesloten door een virtuoze finale.
Camille Saint-Saëns was een merkwaardige figuur in het Franse muziekleven: gold hij
DDQYDQNHOLMNDOVHHQYHUQLHXZHUYRRUYHFKWHUYDQGH³UDGLFDOH´PX]LHNYDQ/LV]WHQ
Wagner, gaandeweg werd hij tot een conservatief musicus die niets moest hebben van
vooruitstrevender componisten als Franck en Debussy. Dit doet echter niets af aan
Saint-6DsQV¶HLJHQPX]LNDOHWDOHQWDO]LMQZHUNHQ]LMQPLVVFKLHQQLHWHYHQGLHSJDDQG
maar altijd goed geschreven, helder en welluidend. Zo ook zijn Première fantaisie voor
orgel; het stuk bestaat uit twee gedeelten, een rustig voortkabbelende introductie
gevolgd door een wel zeer blijmoedig Allegro, dat enigszins aan Mendelssohn doet
denken.
Als afsluiting van dit programma van contrasten klinkt Mozart Changes van de
Hongaarse organist, componist en muziektheoreticus Zsolt Gárdonyi. Het stuk,
gebaseerd op een deel uit Mozarts laatste pianosonate in D, KV 576, neemt al gauw
een onverwachte wending...
  
Pianist, organist en dirigent Pieter-Jelle de Boer werd in 1978 te Geldrop geboren.
Na een studie piano en orgel aan het
Conservatorium van Amsterdam, bij
respectievelijk Marcel Baudet en Pieter van
Dijk, wordt hij toegelaten tot de opleiding
orkestdirectie van het Conservatoire National
Supérieur de Musique te Parijs bij de
Hongaarse dirigent Zsolt Nagy. In juni 2007
EHKDDOWKLMHUGH3UL[PHWµPHQWLRQ7UqV%LHQ¶
bij welke gelegenheid hij onder meer Musique
SRXUO¶HVSULWHQGHXLO van de Nederlandse
componist Rudolf Escher dirigeert.
Tot nu toe dirigeerde hij onder andere het
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, de
Janácek Filharmonie Ostrava, het Orchestre
d'Auvergne en het Orchestre National du
Capitole de Toulouse. Hij is assistent-dirigent
van het kamerkoor Accentus en is voor het
komend seizoen onder meer uitgenodigd door
KHW2UFKHVWUH1DWLRQDOG¶ÌOH-de-France.
Als pianist werkte hij nog met onder anderen
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Jan Wijn, Murray Perahia, Emanuel Ax, Jacques Rouvier en Philippe Entremont. Voor
zijn orgelspel waren daarnaast de lessen van Jean Boyer aan het Conservatoire
National Supérieur de Musique te Lyon van grote betekenis.
In september 2007 was Pieter-Jelle de Boer halve finalist bij het prestigieuze
dirigentenconcours van Besançon. Als organist won hij de eerste prijs op het Schnitger
Concours te Alkmaar (2003) en de tweede prijs op het Silbermann Concours te
Freiberg (2005). Als pianist werd hem in 2005 de Vriendenkrans van het Amsterdamse
Concertgebouw toegekend, samen met pianiste Mariana Izman. Daarnaast won hij
verschillende prijzen bij de nationale pianoconcoursen van de YPF (tweede prijs in
2001) en van de SJMN (eerste prijzen in 1992 en 1996).
Hij heeft een zeer gevarieerde concertpraktijk; als organist concerteerde hij op de
historische instrumenten van Alkmaar, Freiberg, Haarlem en Weingarten, en werd hij
meermalen uitgenodigd voor het festival Toulouse-les-Orgues.
Sinds geruime tijd is hij actief als assistent-dirigent van het Orchestre National
Bordeaux-Aquitaine, waar hij niet alleen nauw samenwerkt met chef-dirigent Kwamé
Ryan, maar hem ook jaarlijks de leiding van een aantal concertseries en een
balletproductie worden toevertrouwd.

De Hongaars-Duitse componist-organist Zsolt Gárdonyi (prof.dr. h.c.) werd op
21 maart 1946 geboren als zoon van de Kodály- en Hindemith-adept Zoltán
Gárdoni (1906-1986). Zijn vader was van 1941 tot 1967 als professor werkzaam
aan het Franz Liszt Conservatorium in Boedapest en wordt nog steeds
beschouwd als een van de prominentste bevorderaars van de protestantse
kerkmuziek van de vorige eeuw.
e

Zsolt Gárdonyi was reeds op zijn 19 jaar concoursprijswinnaar aan het
e
conservatorium van Boedapest in de vakken orgel en compositie. Op zijn 24 jaar
ZHUGKLMDDQJHVWHOGDOVµKDXSWlPWOLFKHU$-.LUFKHQPXVLNHU¶LQKHW'XLWVH
e
Wildeshausen en op zijn 34 als professor voor muziektheorie aan het
conservatorium van Würzburg. Actief als organist in diverse Europese landen
ontving hij in 1979 in Beieren een onderscheiding voor compositie. Ook houdt en
hield hij zich bezig met gastcolleges en masterclasses aan talrijke Europese en
Amerikaanse conservatoria, met compositieopdrachten en met radio- en cdproducties in binnen- en buitenland, alsmede veelvuldige publicaties op het
e
e
gebied van muziektheorie. Accenten van die publicaties liggen op 19 - en 20 eeuwse harmonieleer en op de samenhang tussen compositie, interpretatie,
analyse en improvisatie.
In 2000 ontving Zsolt Gárdonyi voor zijn belangrijke bijdragen aan de kerkmuziek
het eredoctoraat van de Reformatorische Theologische Universiteit van Debrecen
(Hongarije).
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Zaterdag 9 juli 16.15 uur
Thed van den Aker, orgel
Louis-Nicolas Cléambault
(1676-1749)

- Suite du Premier Ton
Grand plein jeu
Fugue
Duo
Trio
Basses en Dessus de Trompette
Récits
Dialogue sur les grands jeux

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- µ9DWHUXQVLP+LPPHOUHLFK¶D&ODYHW3édal e Canto
fermo in Canone, BWV 682

César Franck (1822-1890) - Deuxième Choral en si mineur
Olivier Messiaen
(1822-1890)

- Le Banquet Céleste

Jehan Alain (1911-1940)

- 3RVWOXGHSRXUO¶RIILFHGHFRPSOLV
- Litanies
Thed van den Aker, geboren te Boxtel,
behaalde in 1979 het artsexamen en is sinds
1985 als huisarts gevestigd in Best. Hij
beoefent het orgelspel louter als liefhebber.
Tot 1985 volgde hij orgellessen bij
respectievelijk Joop Felix, Louis Toebosch en
Kees van Houten.
In 1973 en 1974 werd hij winnaar van het
Brabants Orgelconcours voor Amateurs te
Boxtel. In 1975 won hij het PAN Orgelconcours
te Nijmegen en in 1976 het Domstad Concours
in Utrecht.
Ted van den Aker is als organist verbonden
aan de Verrijzenisparochie in Boxtel.
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Zaterdag 16 juli 16.15 uur
Arie de Bruijn, orgel
Ilga Herzog, fluit
Samuel de Lange sr.
(1840-1911)

- 8LW6RQDWHEHUGHQ&KRUDO³6ROOW¶LFKPHLQHP*RWWQLFKW
singen´

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Triosonate Nr.1 , BWV 525 (transscriptie voor fluit en Bc)
(Allegro), Adagio, Allegro

Hendrik Andriessen
(1892-1981)

- Intermezzo*

Hendrik Andriessen

- Sonata
1. allegro, molto moderato 2. recitativo-cantando (solo)
3. con eleganza

Albert de Klerk
(1917-1998)

- Variaties over de Sequentia ³/DXGHV2UJDQL´

Jaap Geraerds
(1924-2003)

- Canzonetta
- Sarabande

Fanny de Ruiter
(1984)

- Ararat (2008)

Wim van Beek
(1930)

- Psalm 100*
Koraal, Variatie 1, 2, 3 en 4

Valter Ojakäär
(1923)

- Humoreske

* Orgel

12

TOELICHTING

Het jaar 2011 is het 200e geboortejaar van Samuel de Lange sr. (1811-1884).
Het openingswerk van dit programma is dan ook een eerbetoon aan deze Rotterdamse
organist en componist.
Naar het voorbeeld van Mendelssohn ligt een koraal, in dit geval ³6ROOWLFKPHLQHP*RWW
QLFKWVLQJHQ´ ten grondslag aan zijn Sonate.
Daarna klinkt de Triosonate nr. 1 van J.S. Bach voor orgel, in een transscriptie voor
fluit en orgel. Orgelmuziek terugvertaald naar de kamermuziek!
De kern van het programma ligt rond Hendrik Andriessen.
We horen van vader Andriessen een Sonata voor fluit en piano/orgel.
Een mooi uitgewerkte compositie in de typisch impressionistische klankkleuren, die zo
kenmerkend zijn voor Andriessen. Het middendeel is voor fluitsolo.
Gevolg door een kort Intermezzo, dat geen grondtoon lijkt te hebben.
De opvolger van Hendrik Andriessen in de Josephkerk in Haarlem, Albert de Klerk,
droeg zijn Laudes Organi op aan orgeladviseur Maarten Vente.
In dit Lof aan het Orgel, horen we vier joyeuze variaties over deze 12e eeuwse
melodie. De cantate die Zoltán Kodály schreef over deze sequentie Laudes Organi, is
vorig jaar met het Lustrumconcert in deze kerk uitgevoerd.
De componist Jaap Geraedts, die o.a. studeerde bij Hendrik Andriessen, is
vertegenwoordigd door twee fraaie
composities voor fluit en
piano/orgel: Canzonetta (1947) en
Sarabande (1948). Bijzondere
werkjes met een eigen, boeiende
klanktaal.
Ter gelegenheid van het 25-jarig
jubileum van de Stichting Nationaal
Fluitconcours componeerde Fanny
de Ruiter Ararat. Een impressie van
een vakantie in Armenië, met zicht
op de berg Ararat.
Psalm 100 in de bewerking van
Wim van Beek (1930) is zeer
kleurrijk en voornaam.
Na het koraal klinkt een zeer
grondtonige variatie, met speelse
e
HFKR¶V1DGHEOLMPRHGLJH variatie
volgt een meditatieve variatie.
Variatie vier is een statige afsluiting.
e
Dit programma, met vooral 20 eeuwse Nederlandse muziek wordt
afgesloten met een werk van de
Estse componist Valter Ojakäär
(1923) Humoreske.
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Ilga Herzog woont en werkt in Jena (D), waar zij als beroepsfluitiste en
muziekpedagoge werkzaam is.
In Jena en wijde omgeving heeft zij een drukke concertpraktijk. Haar repertoire omvat
de barok, klassieke, romantische en moderne muziek. Al bijna 20 jaar zijn er
beurtelings concerten in Duitsland en Nederland in samenwerking met Arie de Bruijn.
Naast het ijzeren repertoire gaat de voorkeur vooral uit naar minder bekende
componisten, zoals b.v. Zagwijn, Van Hemel, Geraedts en Dráskóczy.
Arie de Bruijn volgde orgellessen bij o.a. Cor Visser, Lambert van Eekelen en Ton
Kos.
,QEHKDDOGHKLMKHWGLSORPD³.HUNHOLMN2UJHOVSHO´ELMGH*HUHIRUPHHUGH
2UJDQLVWHQYHUHQLJLQJHQLQKHW³'LSORPD.HUNPX]LHN´ELMGH&RPPLVVLHYRRUGH
Kerkmuziek van de Hervormde Kerk.
+LMLVRUJDQLVWYDQGH*HUHIRUPHHUGH.HUN³'H0RUJHQVWHU´EHJHOHLGHUYDQVROLVWHQHQ
NRUHQGLULJHQWYDQYRFDDOHQVHPEOH³&KDQWH]´HQYRRU]LWWHUYDQGH6WLFKWLQJ
Zaterdagmiddagconcerten te Papendrecht, waarvoor hij in 2004 een koninklijke
onderscheiding ontving.

Hendrik Andriessen vertegenwoordigt meer dan enkel zijn honderden composities,
meer dan enkele belangrijke muzikale vernieuwingen, meer dan zijn gezamenlijke
leerlingen aan de conservatoria of zijn studenten aan de universiteit, meer ook dan
zijn verzamelde artikelen. Hendrik Andriessen was tegelijk een van 's lands meest
vooraanstaande toonkunstenaars en een maatschappelijke figuur.
Zijn composities voor orgel en zijn missen voor de rooms-katholieke eredienst
behoren tot de meest baanbrekende werken die zeker tot na 1950 in ons land
geschreven zijn.
In zijn orgelmuziek sloot Andriessen weliswaar direct aan bij de grote Franse traditie
van Franck en Pierné, maar in de grootse Sinfonia van vlak voor de oorlog, ging hij
veel verder en schiep een indrukwekkend meesterwerk dat zijn weerga nauwelijks
kent.
En de missen van Hendrik Andriessen zijn nu eens niet zoetsappig rooms zoals met
name veel Italiaanse exemplaren in het begin van de eeuw, maar helder, doorzichtig,
volmaakt op de praktijk afgestemd en tegelijk vol onvermoede kleuren en
samenklanken. Andriessen durfde immers een directe confrontatie met een ver
verleden aan, met de muziek uit de Middeleeuwen en Renaissance. De Duitse
e
esthetica uit de 19 eeuw had nauwelijks vat op hem.
In zijn compositorische werkzaamheden voor de kerk heeft voor Andriessen, zij het
zijdelings, ongetwijfeld ook de invloed van Diepenbrock meegespeeld. De kerkmuziek
van Diepenbrock is echter veel chromatischer, ja Wagneriaanser, meer voor de
concertzaal dan voor de liturgie...
Tekst: Leo Samama,1992
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Zaterdag 23 juli 15.00 uur
Kees van Eersel, beiaard
Improvisatieconcert

- Preludium
- Suite in oude stijl
Allemande
Courante
Sarabande
Gigue
- Variaties over Nederlandse volksliedjes
- Romantische vormen
Romance
Wals
Scherzo
Lied
- Variaties over internationale volksliederen
- Postludium

Zaterdag 23 juli 16.15 uur
Kees van Eersel, orgel
Johann Gottfried Walther
(1684-1748)

- Concierto del Signr Blamr
Adagio
Andante Allegro
Pastorella

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- 3DUWLWHGLY³$FKZDVVROOLFK6QGHUPDFKHQ´

Alexandre Pierre François

- &DQRQHDOO¶RWWDYD

Boëly (1785-1858)

- &DQRQSHUSpWXHOGRXEOHjO¶YH
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César Franck
(1822-1890)

- Pièce Héroïque

Gabriël Pierné
(1863-1937)

- Trois pièces
Prélude
Cantilène
Scherzando

Cor Kint
(1890-1944)

- Prélude pastoral

Kees van Eersel
(1944)

- Improvisatie

TOELICHTING
De klassieke én de romantische klankkleuren die het orgel van de H. Brigida rijk is
geven een concertgever mogelijkheden een breed spectrum aan orgelliteratuur te
vertolken. Met het oog daarop is het programma samengesteld.
Johann Gottfried Walther (tijdgenoot en familie van Bach) bewerkte een aantal
concerti voor orgel. Het betreft welluidende en speelse muziek die op orgels van niet al
te grote omvang al goed kunnen worden verwezenlijkt.
De partita van Bach (een reeks van negen variaties op een koraalmelodie) geeft de
organist de gelegenheid binnen een kort bestek zeer veel registraties van een orgel te
laten horen. De melodie klinkt daarbij steeds in een andere gedaante. Virtuoze
elementen worden afgewisseld met bezonken gedeelten. De laatste variatie is
buitengewoon uitgebreid. De partita verraadt duidelijk de invloeden van de NoordDuitse organist/componist Georg Böhm uit Lüneburg die Bach als kind vaak moet
hebben horen spelen.
A.P.F Boëly wordt wel als overgangsfiguur gekenmerkt. Enerzijds ademt zijn muziek
nog de laat-barokke geest, (opvallende polyfonie draagt daaraan in niet geringe mate
bij), anderzijds bepalen klassieke en vroeg-romantische elementen de klankkleur.
Aan de techniek van het pedaalspel gaf hij een uitermate belangrijke impuls door op
zijn orgel in de St. Germain-O¶$X[HUURLVLQ3DULMVHHQ'XLWVSHGDDOWHODWHQDDQEUHQJHQ
De vanmiddag uitgevoerde werken vormen dan ook een mooie schakel van Bach naar
Franck.
Hoewel César Franck organist was in hart en nieren (hij was organist van de St.
Clothilde te Parijs), is zijn orgeloeuvre wel groots maar niet groot te noemen. Het Pièce
Heroïque is het derde werk van de zgn. Trois Pièces. Heroïsch kan het werk zeker
JHQRHPGZRUGHQPDDUGDQRSHHQO\ULVFKHZLM]H]RDOVGDWHLJHQOLMNDOWLMGELMµ/HPDvWUH
DQJHOLTXH¶KHWJHYDOLV'LYHUVHHOHPHQWHQDOVJXLUODQGHQPDUWLDOHULWPHVHQHHQ
hymneachtige melodie wisselen elkaar af en laten het werk na een prachtig
opgebouwde spanning uitmonden in een verheven en imposante slotfase.
Gabriël Pierné volgde Franck op als organist aan de St. Clothilde. Zijn orgeloeuvre is
zeer bescheiden. Duidelijk zijn evenwel de invloeden van zijn leermeester Franck.
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De drie korte stukken geven een mooi beeld van zijn vakmanschap en vinden altijd
dankbare spelers en toehoorders.
In een zelfde geest componeerde Cor Kint, maar dan toch ook weer met een vleug
Hollandse nuchterheid. Kint schreef diverse werken voor orgel hoewel hij van beroep
altviolist was. De titel van het werk geeft al aan in welke sfeer de muziek zich voltrekt.
De daaropvolgende improvisatie zal daarop een voortzetting zijn, in de lijn van de
chronologie van het programma. Omdat een improvisatie een spontaan gebeuren is,
valt daarover op voorhand verder niets te zeggen.
Kees van Eersel (1944, Vlaardingen) studeerde orgel en kerkmuziek (waaronder
koordirectie, piano en compositie) aan de conservatoria van Rotterdam (bij P. van den
Kerkhoff, G. Stam en A. Verwoerd) en Utrecht.
In 1969 studeerde hij tevens aan de Schola Cantorum te Parijs bij Jean Langlais en
behaalde aldaar de Prix de Virtuosité met de hoogste onderscheiding. In 1971
behaalde hij de Prijs van Uitnemendheid voor orgel te Rotterdam.
Sinds 1959 was hij werkzaam als kerkorganist, eerst in Vlaardingen, later in Rotterdam
en van eind 1974 tot augustus 2009 als cantor-organist van de Grote of Maria
Magdalenakerk te Goes. Kees van Eersel behaalde diverse prijzen op de internationale
orgelconcoursen.Van zijn spel verschenen grammofoonSODWHQFG¶VHQGYG¶V,Q
SXEOLFHHUGHKLMHHQPHWKRGH³.RUDDOLPSURYLVDWLH´,QYHUVFKHHQHHQcd met
kerkelijke koorcomposities van zijn hand. Thans is hij nog werkzaam als
concertorganist, beiaardier (van Veere) en koordirigent van het door hem in 1988
opgerichte Zeeuws Vocaal Ensemble.

Johann Gottfried Walther (Erfurt, 18 september 1684 - Weimar, 23 maart 1748)
was via zijn moederskant een neef van Johann Sebastian Bach. Hij werd geboren
in Erfurt. Hij studeerde muziek bij de organist Johann Bernhard Bach en bij Johann
Andreas Kretschmar, een leerling van Andreas Buttstett.
Na een mislukte ambitie als rechtenstudent aan de universiteit van Erfurt, wijdde hij
zich volledig aan de muziek. In 1702 werd hij organist in Erfurt. In 1707 werd hij
stadsorganist in Weimar, waar hij het orgel van de St. Peter en St. Paulskerk
bespeelde. Ook was hij enige tijd privéleraar van de jonge prins Johann Ernst von
Sachsen-Weimar. Ondanks dat hij tijdens zijn leven al een bekend en geroemd
werd als organist en componist, werd hij vaak gepasseerd voor belangrijke functies.
Walther schreef vooral koraalbewerkingen en transcripties van orkestwerk van
Italiaanse en Duitse componisten voor het orgel. Daarnaast schreef hij ook
ongeveer 90 vocale werken. Veel van zijn werk, waaronder vrijwel alle vocale
bewerkingen, is verloren gegaan. Naast composities schreef hij tractaten over
muziek. Bekend is zijn Musicalisches Lexicon, waarin hij het werk van Johann
Sebastian Bach tot 1730 en van andere leden van de familie Bach bespreekt. Dit
boek is de eerste muziekencyclopedie in het Duitse taal- en cultuurgebied.
Er is wel gesuggereerd dat de canon BWV 1073 die Johann Sebastian Bach
schreef in 1713 een eerbetoon is aan Johann Gottfried Walther. De canon bestaat
uit 82 noten en 82 is de optelsom van getallen die elk staan voor een letter van
Walthers familienaam in de volgorde van het alfabet.
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Zaterdag 30 juli 15.00 uur
Monika Kazmierczak, beiaard
Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791)

- Fantasia in d, KV 397 (arr. G. Bodden)

Mieczyslaw Karlowicz
(1876-1909)

- Songs (arr. R. Kloczko)
µ1LHSODF]QDGHPQD¶ 'RQ¶WFU\RYHUPH3ULQFHVV
µ=(URW\NyZ¶ IURP/RYH3RHPV
µ6NDGSLHUZV]HJZLD]G\¶(from: Where the first stars
shine over the sky)

Isaac Albeniz (1860-1909) - Cantados de España
µ/H\HQGD¶ DUU-0DDVVHQ
Friedrich Wilhelm Markull
(1816-1887)

- $OEXPSRXUOµ2UJXH, Douze morceaux characteristiques
µ5RPDQFH¶ DUU:/DXHU

Astor Piazzolla
(1921-1991)

- Libertango (arr. M. Kazmierczak)

Karol Szymanowski
(1882-1937)

- Preludes, op. 1 (arr. A. Abbenes)
Andantino
Andantino con moto

Geert '¶Kollander
(1967)

- Een Aangename Voois
µ,NKHE]RODQJJHGDFKW¶
µ%DWDYLD¶
µ0LMQYUROLMNKDUWGDWODFKW¶

Aleksander Tansman
(1897-1986)

- Mazurka à la Chopin (arr. M. Kazmierczak)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Sonata for violin solo, BWV 1001
Adagio and fuga (arr. B. Winsemius)

Monika Kazmierczak is stadsbeiaardier van Gdansk (Polen). Op zesjarige leeftijd
begon zij met piano, een studie die zij met lof op de middelbare Staatsmuziekschool in
Gdansk voltooide. In dezelfde stad behaalde zij in 2003 haar Masters Degree
muziektheorie aan de Muziekacademie. Tijdens haar studie vielen haar meerdere
beurzen ten deel, zoals die van de beste student aan de faculteit in 2002. In 2000 nam
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zij deel aan een beiaardcursus onder leiding van
de Nederlander Gert Oldenbeuving,waarna ze
het volgende jaar een van de stadsbeiaardiers
werd.In 2003 begon zij met een Huygens
studiebeurs van de Nederlandse overheid aan
een studie onder leiding van Arie Abbenes aan
de Nederlandse Beiaardierschool in Amersfoort.,
waaraan zij in 2004 haar bachelauriaat behaalde.
Een jaar later behaalde zij haar Masters Degree
bij Bernard Winsemius. Een cultuurbeurs van
haar stad Gdansk bracht haar naar België, waar
]LMPDVWHUFODVVHVYROJGHELM*HHUW'¶KROODQGHU
Thans is zij assistentdocent beiaardmuziek aan
de Muziekacademie in Gdansk, terwijl ze
tegelijkertijd koordirectie studeert. Monika heeft
diverse prijzen behaald bij internationale
beiaardconcoursen en ondervindt erkenning in
diverse landen in Europa..
³Music is more than a woman, because you can divorce a woman, but not music.
Once you marry her, she is your for everlasting love, and you go to the grave with
her."
Aldus Astor Piazzolla, misschien wel de bekendste Zuid-Amerikaanse componist in
Nederland. Hij werd op 11 maart 1921 geboren in Mar del Plata, Argentinië, en
verhuisde met zijn ouders in 1925 naar New York. Weer elf jaar later verhuizen ze
terug naar Argentinië, en de inmiddels 15 jaar oude Astor heeft met hulp van zijn
vader de bandeon ontdekt. Na meer lessen, onder andere van de pianist Bela Wilda,
zelf een leerling van Rachmaninov, raakt Astor overtuigd van zijn talent en verhuist
op zijn zeventiende naar Buenos Aires, de tango-hoofdstad.
Spelend in tango-orkesten raakt hij daar in contact met Alberto Ginastera, één van
de grote Argentijnse componisten in die tijd en krijgt hij ook les van hem vanaf 1941.
$VWRU3LD]]ROODEHJLQWLQPHWKHWFRPSRQHUHQYDQ]LMQµNODVVLHNH ZHUNHQ¶]RDOV
GH³6XLWHSDUD&XHUGDV\$USDV´$OPHWDOEHJLQWKLMVWHHGVPHHUDIVWDQGWHQHPHQ
van de tango en de bandeon. In 1949 besluit hij zelfs helemaal te stoppen met deze
stijl, en gaat op zoek naar zijn eigen stijl en bestudeert Bartok en Stravinsk en jazzmuziek en neemt directielessen. In 1953 stuurt hij een driedelig symfonisch werk,
JHWLWHOGµ%XHQRV$LUHV¶LQYRRUGH)DELHQ6HYLW]N\-competitie. Geheel tegen zijn
eigen verwachting in wint hij, en ontvangt een beurs om in Frankrijk compositie te
studeren. Zijn studie daar wijst hem uiteindelijk de weg naar zijn eigen stijl, de stijl die
later wereldberoemd werd. Zijn lerares daar, Nadia Boulanger, wijst hem de weg
WHUXJQDDUGHEDQGHRQHQGHWDQJR$VWRU3LD]]ROODRQWGHNWGDWµYHUILMQGH¶PX]LHk en
de tango elkaar niet uitsluiten, en brengt de verfijning naar de tango in zijn
composities.
,QGHMDUHQ¶NRPWGHJURWHGRRUEUDDNHQLQGHMDUHQ¶VSHHOW3LD]]ROODRYHUGH
KHOHZHUHOG+LMRYHUOHHGLQHQODDW]R¶QZHUNHQDFKWHUGLHWRW op de dag
van vandaag musici als Gidon Kremer, Yo-Yo Ma en het Kronos Kwartet
beïnvloeden.
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Zaterdag 30 juli 16.15 uur
Henk Kooiker, orgel
Charles-Alexis Chauvet
(1837-1871)

- Grand Choeur en sol mineur

Clément Loret
(1833-1909)

- Allegretto

Jan Nieland
(1903-1963)

- Prélude, Choral et Variations

César Franck
(1822-1890)

- Andantino

Louis J.A. Lefébure-Wély
(1817-1870)

- Communion en fa majeur

Léon Boëllmann
(1862-1897)

- Suite Gothique
Introduction - Choral
Menuet gothique
Prière à Notre Dame
Toccata

TOELICHTING
Na meer dan een 40-jarig organistschap op het enige nog originele Cavaillé-Coll orgel
van ons land, dat in de Eglise Wallonne te Den Haag, een Frans romantisch
programma met bekende maar ook onbekende werken. Deze werken zijn uitermate
geschikt voor een grotere kerkruimte en een orgel dat voldoende mogelijkheden biedt
voor her realiseren van deze muziek.
Henk Kooiker werd geboren op 18 juni 1948 te Leeuwarden. Op jeugdige leeftijd
ontving hij orgelonderricht van zijn vader. Later volgden cursussen interpretatie bij
Michel Chapuis, improvisatie bij Walter Kraft en opleiding tot staatsexamen orgel bij
Koos Bons.
Na het behalen van de ingenieurstitel aan de Universiteit van Delft in de richtingen
akoestiek en transmissie van informatie bekleedde hij verschillende management- en
directeursfuncties in het bedrijfsleven. Professioneel is hij tevens werkzaam als
orgelbouwkundig en akoestisch adviseur bij nieuwbouw en restauratie van pijporgels en
kerken. Hij was als zodanig betrokken bij o.a. de restauratie van het orgel in het
Concertgebouw te Amsterdam, de orgels van het concertgebouw te Haarlem, de
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Noorderkerk te Amsterdam, de Waalse
kerken van Den Haag en Leiden en de
Maranatakerk te Alphen a/d Rijn en ontwierp
de akoestiek voor vele nieuwbouwkerken.
Ook ontwierp hij de geluids- en audiovisuele
installaties voor o.a. de plenaire zaal van de
Tweede Kamer der Staten Generaal,
Lockerbieproces, Hakkelaarsbunker enz.
Henk Kooiker is reeds meer dan 40 jaar
organist van de Waalse Kerk te Den Haag
en beheerder van het waardevolle CavailléColl orgel, tweede organist van de Agnus
Dei-kerk te Waalre en speelt regelmatig in
de stadskerk Sint Cathrien te Eindhoven.
Op verzoek van de Engelse
monumentenzorg is hij per 1 maart 1996 ad
hoc adviseur van "The Association of
Professional Organ Advisers" een
organisatie die richtlijnen opstelt aangaande
het behoud en de restauratie van het
Engelse monumentale orgelbezit.
In 1995 ontving hij de zilveren medaille behorende bij het diploma uitgegeven door
"Arts, sciences et lettres" voor zijn inzet voor de Franse orgelbouwkunst en muziek in
Nederland.
Medeoprichter van het Platform voor de Orgelkunst, bestuurslid van het Nationaal
Instituut voor de Orgelkunst (NIVO).
Was bestuurslid en medeoprichter van het CvON (College van Orgeladviseurs in
Nederland), de erkende adviseurs die voor de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
werken.
Lid van AES (Audio Engineering Society), SHOT (Scottisch Organ Trust) en BIOS
(British Institute for Organ Studies)
Akoesticus en orgeladviseur van de Commissie Orgelzaken van de Protestantse Kerk
Nederland.
Henk Kooiker is bestuurslid van Stichting Muziek in de Cathrien, Eindhoven. Hij leidde
tien jaar de cantorij van de Gereformeerde kerk van Leimuiden en het kerkkoor van de
Hervormde kerk van Rijnsaterwoude en zingt als tenor in het kamerkoor Jubilate in
Waalre en de Capella Vesperale van de St. Catharinakerk te Eindhoven.
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Zaterdag 6 augustus 15.00 uur
Gideon Bodden, beiaard
Francis Cutting
(ca. 1550-1595)

- µ0UV$QQH0DUNKDP¶V 3DYDQ¶
- µ7KH*DLOODUGWR0UV$QQH0DUNKDP¶V3DYDQ¶

Jan Pieterszoon Sweelinck - 9DULDWLHVRYHUµ(VW-ce que Mars le grand dieu des
(1562-1621)
alarmes / Que je vois?
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- µ,Q'XOFL-XELOR¶(voor orgel, BWV 729)
- Passacaglia en Fuga in c-moll (voor orgel, BWV 582)

Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791)

- 6\PIRQLHQU µ-XSLWHU¶  KV 551
Andante cantabile
Menuetto& Trio

*HHUW'¶KROODQGHU
(1965)

- µ%HOO&DQWR¶
µ5DYHOOLDDQVHZDOVHQ¶LQURQGRYRUP YRor beiaard, 2009)

Gideon Bodden (*1971) is stadsbeiaardier
van Amsterdam (Munttoren en Oude-Kerktoren), Oudewater, Schoonhoven en
Hilvarenbeek.
Hij won tal van beiaardconcoursen, geeft
geregeld concerten in binnen- en buitenland.
Hij is specialist op het gebied van het
ontwerpen van klokprofielen en het stemmen
van beiaardklokken en geeft lezingen en
cursussen campanologie.
Gideon Bodden is momenteel voorzitter van
de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging.
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Zaterdag 6 augustus 16.15 uur
Ignace Michiels, orgel
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Prelude en Fuga in G, BWV 541

Joseph Reinberger
(1839-1901)

- Sonate nr.4
Intemezzo

Felix MendelssohnBartholdi (1809-1847)

- Sonate, opus 65 nr. 4
Allegro con brio, Andante Religioso, Allegretto,
Àllegro maestoso e vivace

Joseph Bonnet (1884-1944) - Douze Pièces pour orgue, opus 7
µElfes¶
Théodore Dubois
(1837-1924)

- Fiat Lux

Marcel Dupré (1886-1971) - Cortège et Litanie, opus 19 nr.2
Eduard Batiste (1810-1876) - Andante
Flor Peeters (1903-1986)

- 7RFFDWD)XJDHQ+\PQHRSµ$YH0DULD6WHOOD¶
Opus 28

Ronald Watson (1936)

- Badinage

Charles Marie Widor
(1844-1937)

- Symphonie nr.2, opus 13
Final

De vader van Charles-Marie Widor (Lyon, 21 februari 1844 - Parijs, 12 maart 1937)
was organist in de kerk St-François-de-Sales en zijn grootvader had als orgelbouwer
bij de firma Callinet gewerkt. De kleine Charles-Marie kreeg orgelles van zijn vader en
deed het zo goed, dat hij hem al mocht vervangen toen hij elf jaar was.
Met zijn symfonieën dreef hij zowel de organist als het orgel WRWXLWHUVWHQ+LMOLHWGH¶
weelderig bulderen in al zijn glorie. Naast organist was hij ook een gelauwerd
concertant die overal in Europa gevraagd werd om orgels in te spelen. Uiteraard
zorgde hij ook voor opvolgers. Zelf een goed pedagoog, besloot hij dan ook zijn kennis
door te geven. Zijn bekendste leerlingen zijn Louis Vierne (1870-1937), Charles
Tournemire (1870-1939), Henri Mulet (1878-1967) en Marcel Dupré (1886-1971). De
laatste volgde hem in 1934 op in de Saint-Sulpice.
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Zaterdag 13 augustus 15.00 uur
Charles Dairay, beiaard
Musiques Campanaires
Aimé Lombaert

- µ:RQGHUPRRL%UXJJH¶

*HHUW'¶KROODQGHU

- µ%HOO&DQWR¶

Liesbeth Janssens

- µ'DQFHRIWKH7RZHU%HOOV

John Courter

- µ7RFFDWD)HVWLYROH¶GHOD6XLWH

Transcriptions
Dimitri Shostakovitch

- µ7KH6HFRQG:DOW]¶

Joao Teixeira Guimares

- µ6RQV&DULOORV¶

Francisco Tarrega

- µCapriccio Arabe¶

Nicola Piovani

- µ/DYLWDHEHOOD¶

Charles Dairay

- µ$PHULFDQ6XLWH¶

Chansons
Léo Daniderff

- µ-HFKHUFKHDSUqV7LWLQH¶

Barbara

- µ*RWWLQJHQ¶

Charles Aznavour

- µ/D%RKqPH¶

Claude François

- &RPPHG¶KDELWXGH

Arrangementen: Charles Diary
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Charles Dairay (1974 Saint-Amand-les-Eaux,
Frankrijk) startte met zijn beiaardstudie aan de
muziekschool van zijn geboortestad op tienjarige
leeftijd. Zijn leraar was Albert Boon, beiaardier van
Waver.
Vanaf 1 oktober 2008 werd Charles Dairay door de
Stad Deinze aangesteld als stadsbeiaardier. Hij is
ook als leerkracht beiaard verbonden aan de
Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans te
Deinze .
Daarnaast is hij titularis-beiaardier in Le Quesnoy (F)
en Orchies(F).
En 1996 behaalde hij het diploma van meesterbeiaardier aan het Nationaal Conservatorium van de
regio Douai (F) Zijn Leraar was Jacques Lannoy.
In 2004 studeerde hij af , met grote onderscheiding,
aan de Koninklijke Beiaardschool « Jef Denijn » te Mechelen.
In de loop der jaren was hij laureaat op diverse internationale beiaardconcoursen
(Springfield (VS), Mechelen, Hamburg en Venlo).
Op zijn palmares staan ook tal van concerten in diverse wereldsteden (Chicago, New
York, Philadelphia, Barcelona, Sint-Petersburg, Berlijn en Amsterdam).
Dairay is beiaardier van de Deinze (2009), Orchies (1996) en Le Quesnoy (2006).

Dmitri Dmitrijevitsj Sjostakovitsj (ofwel ȾɦɢɬɪɢɣȾɦɢɬɪɢɟɜɢɱɒɨɫɬɚɤɨɜɢɱ 
(Sint-Petersburg, 25 september 1906 - Moskou, 9 augustus 1975) was een muzikaal
wonderkind, als pianist en componist. Als zestienjarige speelde hij piano in filmhuizen
en vaudeville-theaters, om in het levensonderhoud van zijn familie te voorzien.
Hoewel velen deze achtergrond als 'kenmerkend' voor de latere Sjostakovitsj zien,
keek hij er zelf met afschuw op terug. Op 19-jarige leeftijd vierde hij triomfen bij de
première van zijn 1e symfonie, waarmee hij met lof afstudeerde aan het
Conservatorium van Sint-Petersburg, waar hij studeerde bij Alexander Glazoenov en
Maximilian Steinberg. Hoewel duidelijk een jeugdwerk, bevat deze 1e symfonie reeds
alle kenmerken die de rijpere Sjostakovitsj later zouden karakteriseren: meesterlijke
orkestratie, bizarre contrasten en stekelige dissonanten.
Na zijn periode aan het conservatorium werd Sjostakovitsj opgenomen in de
kunstzinnige kringen rond maarschalk Toechatsjevski, onder wiens patronage hij zich
aanvankelijk in alle rust kon ontwikkelen. In deze periode ook sloot hij de
legendarische weddenschap af met de dirigent Nikolaj Malko, dat hij het populaire
Tea for Two in minder dan een uur een betere orkestratie zou kunnen geven dan de
oorspronkelijke versie van Vincent Youmans. Onnodig te zeggen dat Sjostakovitsj de
weddenschap won, in 45 minuten.
In deze vroege periode kwamen onder andere zijn 2e en 3e symfonie tot stand,
modernistische muziek die typerend is voor de overgangsfase waarin de Russische
kunst zich bevond en de relatieve vrijheid in de nadagen van Lenins Nieuwe
Economische Politiek. Met de komst van Stalin zou dit drastisch veranderen. Achteraf
beschouwde Sjostakovitsj deze twee werken als zijn minst geslaagde symfonieën.
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Zaterdag 13 augustus 16.15 uur
Jaap Zwart, orgel
Jan Zwart
(1877-1937)

- Drie liederen XLW9DOHULXV¶JHGHQFN-clanck (bewerking)
³:LOWKHGHQQXWUHGHQYRRU*RGGHQ+HHUH´
³2+HHU GLHGDHUGHV+HPHOVWHQWHVSUH\W´
³*HOXFNLJLVKHWODQG´

Alexandre Pierre  François
Boëly (1785-1858)

- Fantaisie et Fugue

Albert de Klerk
(1917-1998)

- Drie inventionen

Hendrik Andriessen
(1892-1981)

- Toccata

Alexandre Guilmant
(1837-1911)

- Allegretto en Si mineur

Jacob Bijster
(1902-1958)

- Deuxième Choral

Jehan Alain
(1911-1981)

- Choral Dorien

César Franck
(1822-1890)

- Final

TOELICHTING
'HRUJHOK\PQH³:LOWKHGHQQXWUHGHQ´LVHHQVWDWLJZHUNJHVSHHOGGRRUKHW³YROOH
RUJHO´LQGHWHPSR-aanduiding Maestoso e Pomposo. Hierin volgt Jan Zwart een
Engelse traditie; de EHNHQGHPHORGLHDOV³NURRQ´ERYHQYHrrassende modulaties en
akkoord progressies.
'HEHGH³2+HHUGLHGDHUGHV+HPHOVWHQWHVSUH\W´LVHHQGULHGHOLJHFRPSRVLWLH
waarin het tweede deel de melodie canonisch wordt bewerkt.
Het laatste lied is voor manuaal, waDULQGHPHORGLHGRRUGH³WHQRU´ gezongen wordt met
prachtige omspelingen door de bovenstemmen.
De prelude van Boëly zou men kunnen omschrijven als een toccata. Vrij snel gaat de
toccata over in een fuga die geschreven is in de gelijknamige mineurtoonsoort. Nadat
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DOOHVWHPPHQKHWWKHPDKHEEHQ³JH]RQJHQ´KHUQHHPWGHFRPSRQLVWZHHUGH
toccatavorm maar nu gecombineerd met het fugathema.
Albert de Klerk was een vooraanstaande leerling van Hendrik Andriessen. Zijn
smaakvolle inventionen vormen een opmaat voor de ³VSHWWHUHQGH´toccata van zijn
leermeester.
Deze toccata is geschreven in een A B A vorm. Het B gedeelte vormt een groot
contrast met de hoekdelen; zachte registratie in een rustig tempo.
Honderd jaar geleden is de grote componist Alexandre Guilmant gestorven. Als
eerbetoon aan deze grootmeester het aansprekende allegretto. Hij heeft grote invloed
gehad op latere componisten en organisten, mede door zijn voortreffelijke uitgaven van
historische manuscripten.
Het tweede koraal van Jacob Bijster beginWPHW³KHIWLJHDNNRRUGHQ´HQULWPLVFK
geladen tegenstemmen.
Na het koraal, wat zacht gespeeld wordt, volgen een aantal boeiende variaties om af te
sluiten met het majestueuze koraal.
Is Guilmant honderd jaar geleden gestorven, Jehan Alain zag toen het levenslicht.
Deze begaafde componist (leerling van Guilmant) heeft het Choral Dorien geschreven
in zijn eigen modale taal. Wat wij in Nederland onder dorisch verstaan wordt in Frankrijk
frygisch genoemd.
Het concert wordt besloten met de schitterende Final van Franck.
Het werk begint met een pedaalsolo waarin het karakteristieke kwartinterval een zeer
YRRUQDPHURONULMJWWRHEHGHHOG'HDOWLMG]R³GLHSH´)UDQFNWRRQW]LFKLQGLWZHUNHHQ
frivole componist waarin het plezier van muziek maken grote indruk maakt.
Jaap Zwart groeide op in een muzikaal gezin en
kwam daarmee al vroeg in aanraking met
muziek. Zijn eerste muziekonderricht ontving hij
van zijn vader, Jaap Zwart sr., die hem opleidde
tot aan het conservatorium. Vervolgens
studeerde hij aan het Sweelinck Conservatorium
in Amsterdam hoofdvak piano bij Jan Kruyt en
hoofdvak orgel bij Simon C. Jansen. Ook volgde
hij in Amsterdam hedendaagse muziek bij de
bekende Nederlandse componist Ton de Leeuw.
Zijn studie sloot hij af aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag, waar hij hoofdvak
Theorie der Muziek studeerde bij Jan van Dijk,
Ruud Koumans, Diederik Haakma Wagenaar en
Ineke Kien.
Als docent begon Jaap Zwart zijn carrière aan
de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort.
Later ging hij als theoriedocent aan de slag bij
het Utrechts Conservatorium, waar hij tot 2010
werkzaam was. Momenteel is Jaap Zwart als
docent verbonden aan het
conservatorium van Amsterdam in de vakken
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theorie, improvisatie en analytisch studeren. Tevens is hij verbonden aan de vakgroep
voor hoofdvak theorie.
Naast zijn werkzaamheden als docent is Jaap Zwart ook actief als concert- en
kerkorganist. Hij geeft jaarlijks vele concerten in Nederland en laat tijdens deze
concerten blijken een breed repertoire uit te kunnen voeren: van oude muziek tot aan
het romantische repertoire. Als kerkorganist is Jaap Zwart verbonden aan de Grote of
Andreaskerk in Hattem, Grote Kerk in Harderwijk, Zuiderkerk in Zwolle en begeleidt
regelmatig diensten op het Schnitger-orgel van de Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle.
Jaap Zwart is verder een veelgevraagd begeleider, dirigeert zo nu en dan koren en is
actief als pianist. Hij speelde onder meer de koorfantasie van Beethoven op piano in
het Concertgebouw in Amsterdam.

Adrianus Valerius, gelatiniseerde versie
van Adriaen Valéry, ook Adriaen Valerius
(Middelburg tussen 1570 en 1575 - Veere
op 27 januari 1625) was een Nederlandse
dichter en componist.
Valerius werd geboren als zoon van de uit
Frankrijk afkomstige François Valéry. Zijn
belangrijkste werk is de verzameling
geuzenliederen, met melodische notatie,
gepubliceerd in zijn Nederlandtsche
gedenck-clanck, die handelen over de
Tachtigjarige Oorlog. Die oorlog liep van
1568 tot 1648 en Valerius geeft derhalve de stand van zaken tot kort voor zijn
overlijden, aangezien de bundel een jaar later, in Haarlem in 1626 verschijnt door de
goede zorgen van zijn zoon François. Doordrongen van de calvinistische moraal en
van een chiliastische levensbeschouwing, was het een bij uitstek militant antikatholiek en anti-Spaans pamflet.
De bundel bevat het verhaal van de opstand, aangevuld met, naast de enkele door
hem bewerkte geuzenliederen, voornamelijk zelf gedichte liederen. De liederen,
steeds gedicht op bestaande maar door Valerius soms aangepaste en voorts zelfs
van een versie in tabulatuur voor luit en citer voorziene melodieën, beleefden een
kortstondige populariteit maar raakten daarna in de vergetelheid, om vanaf het
einde van de 19e eeuw weer geliefd te worden als vaderlandse liederen.
Het allerbekendste lied uit de bundel is het Wilhelmus, dat een ouder geuzenlied is
waarvan de oorsprong tot het begin van de opstand teruggaat. Het zou uitgroeien
tot het nationale volkslied van Nederland en zou daarmee het oudste officiële of
officieuze volkslied van een in de Verenigde Naties vertegenwoordigde staat zijn.
Voorts zijn onder meer Merck toch hoe sterck en Waer dat men sich al keerd of
wend nog heden ten dage goed bekend. De melodieën haalde Valerius uit het toen
in omloop zijnde populaire repertoire van Nederlandse liederen maar ook van
liederen en dansen van Engelse, Franse, Italiaanse, Duitse en zelfs Spaanse
oorsprong.
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Zaterdag 20 augustus 15.00 uur
Bastian Fuchs, beiaard
Giovanni Battista Pesceti
(1704-1766)

- Sonate VIII in C (arr. Bastian Fuchs)
Allegro, Adagio, Tempo giusto (Allegretto)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Sonate no.1 voor vioolsolo, BWV 1001
(Arr. Gideon Bodden)

Robert Schumann
(1810-1856)

- µ0\UWHQ¶ op.25 (arr. Gideon Bodden)
µ9HQHWLDQLVFKHV/LHG¶, µ'LH/RWXVEOXPH¶, µ5lWVHO¶

Matthias van de Geyn
(1721-1785)

- Preludio II in C
- Preludio V in d

Bastian Fuchs (1994)

- Improvisatie

Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791)

- Serenade nr. 10 in Bes (µ*UDQ3DUWLWD¶), KV 361 (1781)
(arr. Gideon Bodden)
Menuetto - Trio I & II, µ5RPDQ]H¶ DGDJLRallegretto,
adagio), Finale (rondo)

Louis Moreau Gottschalk

- µ7KHG\LQJSRHW¶
µ0HGLWDWLRQ¶ DUU0DUFRGH*RHLM

Bastian Fuchs werd in 1994 in Neumarkt, Beieren,
geboren. Hij kreeg sinds zijn achtste levensjaar
piano- en orgellessen, en nog maar iets meer dan
een jaar geleden richtte hij zich op het carillon en
verwierf hij zijn eerste beiaard-studieklavier. Na
een eerste bezoek aan Nederlandse en Vlaamse
torens in mei 2010, gaf hij in augustus 2010 zijn
eerste officiële beiaardconcerten in Nederland,
waaraan in zowel Het Parool als RTV NoordHolland aandacht werd besteed. Sedert oktober
2010 studeert Bastian aan de Hochschule für
katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik te
Regensburg. In de hoedanigheid van kerkmusicus
is hij actief in het bisdom Eichstätt maar tevens in
de Dom van Regensburg. In een bijzondere
samenwerking met klokkengieterij Rudolf Perner in
Passau, is Bastian Fuchs druk doende een begin
van een beiaardcultuur in Beieren te stichten.
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Zaterdag 20 augustus 16.15 uur
Stephan van de Wijgert, orgel
Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791)

- Fantasie in f-moll, KV 608

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Triosonate nr.5 in C-dur (BWV 529)
Allegro
Largo
Allegro

César Frank
(1822-1890)

- Grande Pièce Symphonique

Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791)

- Andante in F-dur, KV 616

Mons Leidvin Takle
(1942)

- µ%OXHV-WRFFDWD¶

Stephan van de Wijgert (1974, Den Dungen) studeerde
orgel en koordirectie aan het Utrechts conservatorium. Hij
studeerde daar orgel bij Jan Raas en Reitze Smits. In 1998
EHKDDOGHKLMKHWGLSORPDµ'RFHUHQG0XVLFXV¶ en in 2001
KHWµ7ZHHGH)DVHGLSORPD¶RUJHO
,QZDVKLMSULMVZLQQDDUYDQKHWµ,QWHUQDWLRQDOH
6ZHHOLQFN2UJHOFRQFRXUV¶LQGH2XGH.HUNWH$PVWHUGDP
Verder nam hij deel aan diverse masterclasses onder
andere bij Matteo Imbruno, Andreas Liebig, Maria Nacy en
Montserrat Torrent.
Stephan van de Wijgert is de vaste bespeler van het Smitsorgel in De Duif (Sint Willibrord binnen de Veste) te
Amsterdam.

TOELICHTING
Mozart heeft niets voor orgel geschreven, toch schrijft hij in 1777 aan zijn vader: µ+HW
RUJHOLVLQPLMQRJHQHQRUHQGHNRQLQJYDQDOOHLQVWUXPHQWHQ¶=HOIEHVSHHOGHKLMKHW
instrument graag en buitengewoon goed. Over de acht jaar oude Mozart schreef zijn
vader: µ=LMQRUJHOVSHOZRUGWGRRULHGHUHHQQRJPHHUJHZDDUGHHUGGDQ]LMQSLDQRVSHO¶
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Op alle beroemde orgels in Europa heeft Mozart wel eens gespeeld als hij daar in de
buurt was op een van zijn vele reizen. En dan niets voor orgel schrijven!
Joseph Deym-Müller had in Wenen een rariteitenkabinet, een soort Madame Tussaud.
Een van de onderdelen was een orgel-uurwerk, een Flöten-Uhr ( in plaats van bellen of
NORNMHV]DWGDDUHHQFRPSOHHWRUJHOLQ =R¶QLQVWUXPHQWZHUNWPHWHHQUROZDDURS
pinnetjes staan. Deze rol wordt, door het uurwerk aangedreven, rondgedraaid, waarbij
de pinnetjes kleine toetsen aanraken die in contact staan met de orgelpijpen. Virtuoos
en artistiek was met dit systeem vrijwel alles mogelijk toch zag Mozart er niet zo veel in.
Maar, wanneer hij wat minder goed bij kas zat, nam Mozart wel eens opdrachten aan
waar hij HLJHQOLMNQLHW]R¶Q]LQLQKDG=RNZDP'H\PHHQVRSKHWMXLVWHPRPHQWELM
0R]DUWPHWKHWYHU]RHNLHWVµIUHLQH8KU¶WHFRPSRQHUHQ0R]DUWVFKUHHIGULHVWXNNHQ
YRRU]R¶QXXUZHUN:LMKRUHQYDQGDDJWZHHYDQGH]HZHUNHQ
De Fantasie in f-moll: twee grootVHIXJD¶V %DFK PHWGDDUWXVVHQLQHHQHFKW0R]DUWDQGDQWHHQGLWDOOHVKHOHPDDORPOLMVWGRRUHHQPDMHVWXHXVµUHIUHLQ¶ GDDUEHJLQWKHW
stuk ook mee). En later in het programma het lieflijke Andante in F-dur.
Een triosonate was in Bachs tijd een heel gebruikelijke vorm in de kamermuziek: twee
solo-instrumenten (viool, fluit of hobo) boven een bas (gamba,cello of fagot, plus
klavecimbel of orgel). Driestemmig dus - het klavecimbel vulde die stemmen alleen
maar harmonisch aan met akkoorden. Dat moet ook op orgel kunnen, zal Bach
gedacht hebben, ik heb daar voor iedere hand een eigen manuaal en voor de bas een
voetklavier. Een triosonate dus voor één instrument, maar gemakkelijk zal het niet zijn!
,QZDV:LOKHOP)ULHGHPDQQJHERUHQ%DFK¶VRXGVWH]RRQFriedemann moest, zo
mogelijk, een nóg betere organist worden dan zijn vader. Al eerder had Bach voor de
jonge Friedemann een Klavierbüchlein geschreven. Nu schreef hij voor zijn zoon zes
triosonates.
Uitgangspunt was: lesmateriaal. Maar Bach blééf Bach: het werd dus veel meer, het
werd kristalheldere, prachtige, doorzichtige muziek, 18 juweeltjes (iedere sonate
bestaat uit drie delen, snel, langzaam, snel). En Friedemann? Hij werd op zijn beurt
dus de beste organist van zijn tijd; de zes triosonates zullen daar zeker toe hebben
bijgedragen.
Met het Grand Pièce Symphonique heeft Franck, waarschijnlijk onbedoeld, menig
orgelcomponist na hem beïnvloed. Vaak wordt dit monumentale orgelwerk vergeleken
met zijn latere symfonie voor orkest. Vooral het hoofdthema heeft veel gelijkenis met
het thema uit het eerste deel van de symfonie in d mineur. Hoe dan ook heeft deze
vingeroefening van Franck een geweldig orgelwerk en een fantastische symfonie
opgeleverd. Bovendien werden componisten na hem (Widor, Vierne, Guilmant.)
uitgedaagd om in deze symfonische vorm hun werken voor orgel te schrijven. Dit
muziekstuk bestaat uit vier delen, steeds voorafgegaan door een contrasterende
inleiding. Het thema van de finale is identiek met het thema van het eerste allegro,
maar dan uitgevoerd in majeur.
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Zaterdag 27 augustus 15.00 uur
Roy Kroezen, Beiaard
François Adrien Boieldieu
(1775-1834)

- Concert voor harp en orkest
Deel 1: Allegro brillante

Pjotr Iljistj Tsjaikovski
(1840-1893)

- µ6RXYHQLUG¶XQOLHXFKHU¶ op.42
µ0pORGLH¶

Edward Elgar (1857-1934) - µ&KDQVRQGHPDWLQ¶
Franz Liszt (1811-1886)

- µ8QJDUQV*RWW¶

Franz Liszt (1811-1886)

- µ(VPXVVZDVZXQGHUEDKUHVVHLQ¶
- µ,P5KHLQLPVFK|QHQ6WURKPH¶

Gustav Mahler (1860-1911) - Symfonie nr.3 (1893-1896)
Deel 3: Tempo di menuetto

Zaterdag 27 augustus 16.15 uur
Roy Kroezen, orgel
Gildas Delaporte, viool
Henry Purcell (1659-1695) - µPieces for the violin¶
Edward Elgar (1857-1934) - µChanson de matin¶
- µChanson de nuit¶
Wolfgang Amadeus Mozart - Adagio, KV 261
(1756-1791)
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Sonate voor viool en b.c. in G, BWV1019

Louis Vierne (1870-1937)

- 24 Pièces en style libre, opus 31
µeSLWKDODPH¶ (orgelsolo)

Heinrich Ignaz Franz
von Biber (1644-1704)

- Passacaglia (vioolsolo)
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Jehan Alain (1911-1940)

- µVariation sur un thème de Jannequin¶(vioolsolo)

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski
(1840-1893)

- 6RXYHQLUG¶XQ/LHX&KHU op.42
µMélodie¶

Roy Kroezen studeerde orgel aan het
conservatorium te Arnhem bij Theo Jellema en
beiaard aan o.a. de Nederlandse Beiaardschool te
Amersfoort, eerst bij Bernard Winsemius voor het
Praktijkdiploma, en verkreeg in 2008 het
Masterdiploma, na een studie bij Henk Verhoef.
Hij gaf in 2001 orgel- en beiaardconcerten op
Curaçao, in 2002 negen weken lang concerten in
het familiepark Huis ten Bosch op het eiland
Kyushu in Japan, en gaf diverse malen concerten
in de Verenigde Staten.
Sinds 2005 is hij beiaardier van Zwolle, was tot
vorig jaar tweede beiaardier van Rhenen en is
sinds december 2009 beiaardier van Hoogeveen.
Hij is organist van het Apostolisch Genootschap in
Hilversum, en in die hoedanigheid speelt hij voor
samenkomsten ook regelmatig in De Doelen te
Rotterdam. Hij is voorzitter van de
Muziekcommissie van de N.K.V.

Gildas Delaporte, is sinds 1988 in Nederland. Hij
komt oorspronkelijk uit Dijon (Frankrijk) waar hij
als beiaardier van de kathedraal werkzaam was.
In Nederland studeerde hij bij Arie Abbenes en
Bernard Winsemius aan de Nederlandse
Beiaardschool in Amersfoort, waar hij in 1991 zijn
diploma behaalde.
Afgezien van zijn beiaardstudie studeert hij tevens
contrabas aan het Utrechts conservatorium. Hij is
sinds 1990 als contrabassist bij het Brabants
Orkest werkzaam en geeft de laatste jaren leiding
aan educatieve projecten op basisscholen.
Als beiaardier is Gildas niet minder actief. Hij is
stadsbeiaardier van Oudewater en bespeelt de
beiaard van Schijndel en Geldrop wekelijks. Ook
geeft hij geregeld concerten in binnen- en
buitenland
33

Zaterdag 10 september 20.15 uur
Ruud Huijbregts, orgel
Floris Onstwedder, trompet
Jeremiah Clarke
(1674-1707)

- Trumpet voluntary

Georg Böhm (1661-1733)

- µ9DWHUXQVHULP+LPPHOUHLFK¶

Guiseppe Torelli
(1658-1709)

- Sinfonia G4 in D
Allegro - Adagio-Presto - Allegro

Padre Davidde
da Bergamo (1791-1863)

- Elevazione in Re minore

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Concerto, BWV 1056
Arioso

Nicolaas-Jaak Lemmens
(1823-1881)

- Cantabile
- Fanfare

Alan Hovhaness
(1911-2000)

- µPrayer of St. Gregory

Karl Jenkins (1944)

- µ3DODGLR¶

Alessandro Scarlatti
(1659-1725)

- Sinfonia µ,O*LDUGLQR GL$PRUH¶

Ruud Huijbregts studeerde aan het Brabants Conservatorium te Tilburg orgel bij
Hub.Houët en Bram Beekman, clavecimbel bij Gerard Dekker en koordirectie bij Jan
Boogaarts en Cees Rotteveel. Verder volgde hij nog diverse cursussen o.a. bij Luigi
Tagliavini, Albert de Klerk en Kamiel d'Hooghe (orgel) en Joop van Zon (orkestdirectie).
Ruud Huijbregts is op verschillende terreinen actief: als organist, clavecinist/continuospeler en als koordirigent gaf hij reeds vele concerten in binnen en buitenland, en
verzorgde hij diverse radio-, televisie- en CD-opnamen.
In 2006 verscheen een CD met het complete werk van Herman Hollanders, in de
e
vroege 17 eeuw o.a. organist van de Eindhovense Sint Cathrien en de Grote kerk te
Breda.
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Orgelconcerten o.a. in St.Paul's Cathedral in Londen, de Utrechtse Domkerk en de
Kathedrale Basiliek St. Bavo te Haarlem. Samen met het Brabants Orkest in het
Concertgebouw te Amsterdam en op het concertorgel in
het Muziekcentrum 'Frits Philips' te Eindhoven.
Verder was hij medeoprichter van het Eindhovens Vocaal
Ensemble, met welk koor hij sinds 1981 vele grote
NRRUZHUNHQXLWYRHUGHZDDURQGHU%DFK¶V-RKDQQHV- en
Matthäus-Passion, Magnificat en Hohe Messe, het
Requiem van Mozart en de Mariavespers van
Monteverdi, daarnaast ook vele werken van o.a.
Toebosch, Manneke, Kodaly, Britten en Pärt.
Als kerkmusicus is Ruud Huijbregts verbonden aan de
binnenstadsparochie (Paterskerk en St.Cathrien) te
Eindhoven. Hij is dirigent van het Eindhovens Vocaal
Ensemble en studentenkoor Vokollage en artistiek leider
van het Brabantsch Muzyk Collegie en de concertserie
Muziek in de Cathrien. Verder is hij docent aan de CKE
muziekschool te Eindhoven.
Floris Onstwedder (1992) woont in Eindhoven en is op
12-MDULJHOHHIWLMGDOV³-RQJ7DOHQW´JHVWDUWPHW]LMQ
trompetopleiding aan het Conservatorium in Amsterdam bij
Frits Damrow en later bij Bert Langenkamp en Wim van
Hasselt, solotrompettisten van het Concertgebouworkest.
Floris won prijzen bij verschillende muziekconcoursen
]RDOVGH³6WLFKWLQJ-RQJ-Muziektalent-1HGHUODQG´KHW
³3ULQVHV&KULVWLQD&RQFRXUV´HQKLMZRQLQKHW
³(XURSHVH<DPDKD7URPSHWFRQFRXUV´LQ+DPEXUJ)ORULV
treedt regelmatig op als solist bij diverse orkesten en
HQVHPEOHV+LMZDVLQ¶OLYHWH]LHQRSWHOHYLVLHWLMGHQV
KHW³.LQGHUSULQVHQJUDFKWFRQFHUW´WH$PVWerdam en in de
]RPHU¶WLMGHQV³3ULQVHQJUDFKWFRQFHUW´LQHHQGXHWPHW
sopraan Danielle de Niese. Ook had hij diverse radioRSWUHGHQVRDYDQXLWGH³6SLHJHO]DDO´LQKHW
FRQFHUWJHERXZHQGH³1LHXZH.HUN´LQ'HQ+DDJ Floris
had al diverse persoonlijke ontmoetingen met grote
trompettisten als: Wynton Marsalis, Jens Lindemann en Sergei Nakariakov. In het Banff
Centre in Canada nam Floris drie achtereenvolgende jaren deel als solist tijdens het
Brass Residence zomerprogramma, waar hij concerten gaf en masterclasses volgde bij
trompetvirtuoos Jens Lindemann, die o.a. als docent is verbonden aan het UCLA in Los
Angeles. Floris speelde in China tijdens een concerttour in Shanghai en speelde het
WURPSHWFRQFHUWYDQ³$UXWXQLDQ´LQGe grote zaal van het Concertgebouw te Amsterdam
en in de Beurs van Berlage.
In mei 2010 maakte Floris in samenwerking met het Prinses Christina Concours een
concertreis naar Washington, Los Angeles, San Francisco en Vancouver. In jDQXDUL¶
was hij solist in RD³&DUQDYDOGH9HQLFH´ in een concerttour met het Zeeuws orkest en
nog in april soleerde hij bij het Brabants Orkest.
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TOELICHTING
De combinatie trompet en orgel is van oudsher zeer geliefd. Een beproefde combinatie,
want eeuwen geleden werden al werken voor deze combinatie geschreven. In later tijd
zijn daar weer een groot aantal transcripties bij gekomen, zodat het aanbod nu haast
onuitputtelijk is.
Het concert wordt geopend met de TrumPet Voluntary van Jeremiah Clarke. Dit stuk
komt uit een klavecimbelsuite van deze Engelse componist, maar is vooral bekend
geworden in de versie voor orgel met of zonder trompet. Verder staan op het
programma enkele stukken van de Italiaanse meesters Torelli en Scarlatti. Deze zijn
oorspronkelijk geschreven voor trompet en strijkers. Het Arioso van Bach stamt uit zijn
klavecimbelconcert in f klein, en werd later ook gebruikt als inleiding voor één van de
vele cantates.
Heel bijzonder is het µ3UD\HURI6W*UHJRU\¶ van Alan Hovhaness. Deze componist van
Schots/Armeense afkomst combineert vele invloeden in zijn muziek. Hij groeide op in
Amerika, en vooral zijn oriëntatie op Armeense muziek zorgt voor een zeer bijzondere
sfeer.
Ook in de orgelwerken zijn verschillende stijlen te horen. Allereerst de rijk versierde
PHORGLHYDQKHWµ2Q]H9DGHU¶LQKHWNRUDDOYDQGeorg Böhm. De opera-achtige orgel
muziek van Davidde da Bergamo, geschreven voor liturgisch gebruik. Twee bekende
werken van de Belgische componist Lemmens, grondlegger van de Franse
romantische orgelstijl en een bewerking van het thema uit de film Palladio op muziek
van de Engelse componist Karl Jenkins completeren dit afwisselende programma.
Alan Hovhaness was een zoon van een Armeense vader die scheikundeleraar
was, en een moeder die van Schotse komaf was. Hij componeerde al van jongs af
aan, naar men zegt vanaf zijn vierde jaar. Omdat zijn ouders het componeren
afkeurden, deed hij het vaak stiekem, 's nachts, of in de badkamer. Hij verstopte
zijn werk onder de badkuip.
Hij studeerde aan het New England Conservatorium in de jaren 30 van de 20e
eeuw; piano bij Adelaide Proctor en Heinrich Gebhard, compositie bij Frederick
Converse. Hij vertelde ooit dat hij tweemaal muziek studeerde: eenmaal om zijn
leraren goed te stemmen en eenmaal om zichzelf te plezieren. Hij kon niet overweg
met de nieuwe stromingen die in de 20e eeuw hun opwachting maakten en liet die
daarom links liggen. In 1942 kreeg Hovhaness een beurs om te studeren aan het
befaamde Tanglewood. Door zijn interesse voor Oosterse muziek, filosofie en
godsdienst was hij ontevreden over zijn jeugdwerk; op latere leeftijd heeft hij veel
van zijn vroege werk, ongeveer 1000 composities, vernietigd. Ook op latere leeftijd
bleef hij vooral 's nachts componeren, en ging pas slapen als de zon vanachter de
bergen opkwam. Door zijn grote productie kon hij als een van de weinige moderne
componisten van klassieke muziek van zijn componeerwerk leven.
Alan Hovhaness is zes keer getrouwd geweest. Bij zijn eerste vrouw, Martha Mott
Davis kreeg hij zijn dochter en enig kind Jean Nandi. Zijn laatste vrouw die hem tot
aan zijn dood met liefde verzorgde, Hinako Fujihara, zijn muze en van beroep
coloratuursopraan was ongeveer 25 jaar jonger dan Alan.
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Zondag 25 september 16.15 uur
Benefietconcert t.b.v. de Stichting Vrienden van het Kasteel
Bernard Bartelink, orgel
Jan Pieterszoon Sweelink
(1562-1621)

- Ballo del Granduca (variaties)

Juan Cabanilles
(1644-1712)

- Tiento lleno
- Tiento de falsas
- Passacalles op de eerste toon

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- ³,QGLULVW)UHXGH´(uit het Orgelbüchlein)

Carl Philipp Emanuel Bach - Sonate nr.5 in d
(1714-1788)
Allegro
Andante
Allegro (tema con variazioni)
Johannes Brahms
(1833-1897)

- Preludium en fuga in g (op. posth.)

Robert Schumann
(1810-1856)

- )XJD¶VRYHU%DFKop. 56, nrs 5 en 6 (in F en Bes)

Bjarne Sløgedal
(1929)

- Nostalgia

Gastron Litaize
(1909-1991)

- Jeux de rhytmes

Max Reger
(1873-1916)

- Introduktion und Passacaglia in d

TOELICHTING
Sweelinck: een reeks van vier variaties op de melodie van een statige dans, de
pavane.
Cabanilles: Tiento is een verzamelnaam voor verschillende typen stukken, in dit
opzicht vergelijkbaar met de titel Fantasia. Meestal gaat het hier om stukken met een
vrije vorm, met relatief veel (soms zelfs uitsluitende) polyfone elementen. Lleno =
plenum. Falsas duidt op het gebruik van chromatiek. Passacalles is een variatievorm, in
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dit geval met als uitgangspunt een thema in een rustige tweedelige maatsoort,
enigszins met pavanakarakter.
In Bachs Orgelbüchlein is dit een vreugdevol nieuwjaarskoraal. De melodie is
afkomstig van een Italiaans koorlied, een madrigaal van Giovanni Castoldi. De tekst
van dit levendige madrigaal EHJLQWPHW³'DQVHQHQVSULQJHQ´
C.Ph.E. Bach, de meest succesvolle - en in feite ook meest begaafde - zoon van
Johann Sebastian, schreef zijn zes sonates voor orgel voor prinses Amalia van Pruisen.
=HKHEEHQUHHGVGHNODVVLHNHVRQDWHYRUPPHWWZHHWKHPD¶VGRRUZHUNLQJHQUHSULVH
Zijn muziek heeft vele en verrassende vondsten en boeiende melodieën.
Joh. Brahms: dit werk werd eerst na de dood van Brahms gepubliceerd. Na het
levendige, briljante preludium volgt de fuga met een markant thema, dat een
uitgebreide en boeiende verwerking krijgt.
Schumann: dH]HVIXJD¶VRYHUGHWRQHQ%DFK- corresponderend met de
Nederlandse benamingen bes, a, c, b - vormen een belangrijk element in Schumanns
UHODWLHINOHLQHRUJHORHXYUH+LMVFKUHHI]H³YRRURUJHORISHGDDOYOHXJHO´3HGDDOYOHXJHO
was een destijds gebruikelijk studie-instrument voor organisten, maar als concertinstrument heeft het zich geen plaats verworven.
Sløgedal: een kort maar frappant werk van deze Noorse componist. Een spel met
klankkleuren, waarbij een dynamisch middendeel contrasteert met het lyrische en ijle
begin en einde.
Litaize: een geestig spel met ritmen in een lichte, heldere registratie.
Reger: deze beknopte introductie en passacaglia is terecht een van de meest
gespeelde werken van deze vruchtbare componist. Tevens zeer karakteristiek voor zijn
stijl: contrastrijk en met verrassende harmonieën.
Bernard Bartelink, organist
van de Kathedrale Basiliek Sint
Bavo te Haarlem van 19711999, werd geboren in 1929 in
Enschede. In 1954 behaalde hij
de Prijs van Uitnemendheid
voor Orgel aan het Amsterdams
Conservatorium en in 1955 het
diploma voor theorie en
compositie. In 1961 was hij
winnaar van het Haarlemse
Orgelimprovisatie Concours.
Daarna was hij meerdere malen
jurylid bij ditzelfde concours. Tot
september 1989 was hij als
hoofdvakdocent voor orgel en
improvisatie verbonden aan het
Sweelinckconservatorium te
Amsterdam en aan het Twents
Conservatorium te Enschede.
Bernard Bartelink concerteert
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veelvuldig in binnen- en buitenland, met name tijdens tournees in de Verenigde Staten,
Zuid-Amerika, Nieuw-Zeeland, Rusland, Noorwegen, Denemarken en Duitsland.
Meerdere malen was hij te gast als solist in The Royal Festival Hall in Londen en verder
in de Notre Dame-kathedraal in Parijs en The National Cathedral in Washington D.C.
Ook trad hij regelmatig op met het Koninklijk Concertgebouworkest, waaraan hij tot
1994 verbonden was. Regelmatig is hij jurylid bij nationale en internationale
concoursen, met name in Haarlem (Internationaal Improvisatieconcours en César
Franck Concours) en in Kazan (Rusland). In de afgelopen jaren (vanaf 2001)
concerteerde hij in Spanje, Polen, Frankrijk en Engeland 6W3DXO¶V&DWKHGUDOHQ
Westminster Cathedral). In 2005 was hij tevens juryvoorzitter bij de Internationale
Improvisatiewedstrijd in het festival van Europese Kerkmuziek in Schwäbisch-Gmünd
(Duitsland).
=LMQVSHOZHUGRSYHOHSODWHQHQFG¶VYDVWJHOHJG Als componist van koor-, orgel- en
kamermuziek kreeg hij opdrachten van o.a. de stad Amsterdam, het Ministerie van
C.R.M., de Nederlandse St. Gregoriusvereniging, de Kathedrale Basiliek Sint Bavo, de
Nationale Commissie voor Liturgie en de S.N.K (Samenwerkende Nederlandse
Korenorganisaties).

Carl Philipp Emanuel Bach is de tweede overlevende en bekendste zoon van
Johann Sebastian Bach en Maria Barbara Bach. Zijn naam wordt gemakshalve
vaak afgekort tot 'CPE', hoewel C. Ph. E. zijn correcte voorletters zijn. Hij wordt
vaak de Hamburgse Bach genoemd, naar de stad waar hij het grootste deel van
zijn leven werkte.
Hij studeerde aan de gymnasia van Köthen en Leipzig. Oorspronkelijk studeerde
hij rechten in Leipzig en Frankfurt an der Oder, maar hij werd in 1740 hofmusicus
(klavecinist) van Frederik de Grote in Potsdam, niet ver van Berlijn. Hij moest daar
onder andere de koning, die een bekwaam fluitist en componist was, begeleiden
op het klavecimbel. Het lukte Carl Philipp Emanuel niet om de plaats van zijn in
1750 overleden vader als cantor-organist aan de Thomaskirche (Leipzig) over te
nemen. In plaats daarvan volgde hij in 1767 zijn peetoom Georg Philipp Telemann
op als Kapellmeister van de vijf hoofdkerken van Hamburg. Hij legde zich vanaf
dan hoofdzakelijk toe op het schrijven van kerkmuziek. Tot zijn dood bleef hij in
Hamburg.
Carl Philipp Emanuel heeft regelmatig gereisd. Op 8 januari 1767 - het jaar waarin
hij zijn werkzaamheden in Hamburg begon - heeft hij een concert gegeven in het
Concerthuis aan de Poelestraat in Groningen. Carl Philipp Emanuel Bach werd in
Groningen geannonceerd als "de heer Bach van Berlijn" in overeenstemming met
de Duitse gewoonte om van de "Bückeburger Bach" of "Berlijnse Bach" te spreken
in een periode dat er tal van leden van deze muzikale familie kapelmeester en
organist waren. In Groningen heeft hij op een klavecimbel "Muziek Stukken van
zyne eigene Compositie" gespeeld. Het Groningse concert wordt in verband
gebracht met de werkzaamheden van de Groningse organist Jacob Wilhelm
Lustig (geboren en getogen in Hamburg) die het werk van Johann Sebastian Bach
in Nederland bekend maakte.
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Zondag 23 oktober 20.15 uur
Gerard Habraken, orgel
Eefje Habraken, viool
Anonymus

- Estampie (uit: Robertsbridge Codex)

William Croft (1678-1727)

- Sonata in g*
Adagio ± Allegro ± Adagio ± Vivace

John Beckwith
(1759-1809)

- Voluntary in a
Slow ± Allegro

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Partita nr.3 in E, BWV 1006**
Preludio

Johannes Brahms
(1833-1897)

- Fuge in as-moll

Hermann Schroeder
(1904-1984)

- Fünf Stücke für Violine und Orgel*
Präludium ± Recitativ ± Fughette ± Rondino ±
Passacaglia

Joseph Jongen (1873-1953) - Aria
Eugène Ysaÿe (1858-1931) - Sonate nr.2**
µ2EVHVVLRQ¶
Fernand de la Tombelle
(1854-1928)

- Toccata en mi mineur

* Orgel en viool
** Viool-solo

TOELICHTING
e

De Robertsbridge Codex is een 14 -eeuws manuscript, dat in het bezit was van een
Cisterciënzer Abdij in Robertsbridge, Sussex. Het manuscript bevat zes stukken, drie
daarvan hebben de vorm van een Estampie, een Italiaanse dans uit het Trecento. Het
stuk dat vanavond gespeeld wordt bestaat uit vijf secties (zgn. puncti) en is overwegend
tweestemmig, met veelvuldig gebruik van parallelle kwinten.
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William Croft was leerling van John Blow. Vanaf 1704 was hij organist aan de Chapel
Royal te Londen en vanaf 1708 aan de Westminster Abbey. Zijn oeuvre omvat
kerkmuziek, werken gecomponeerd bij gelegenheid van kroningen en veldslagen,
clavecimbel- en orgelwerken enz. In 1699 werden drie Sonates voor viool en basso
continuo gepubliceerd, hij componeerde ze op ongeveer twintigjarige leeftijd. De drie
laatste delen gaan nagenoeg in elkaar over.
John Beckwith was in de laatste jaren van zijn leven organist aan Norwich Cathedral.
Zijn opleiding ontving hij in Oxford bij o.a. Ph. Hayes. Het eerste deel van de Voluntary
is eigenlijk een inleiding op het virtuoze tweede deel, waarin het Cornet-register als solo
fungeert en bovendien echo-techniek wordt toegepast.
De Sonates en 3DUWLWD¶V van J.S. Bach werden voltooid in 1720, maar werden pas in
1802 gepubliceerd door uitgever Nicolaus Simrock. Zelfs na publicatie werden deze
werken genegeerd., tot de beroemde violist Joseph Joachim ze uitvoerde. Ze dienden
als voorbeeld voor solowerken van de volgende generaties componisten zoals Eugène
e
Ysaÿe, Béla Bartók en Paul Hindemith. Het Preludio uit de 3 Partita is door Bach ook
JHEUXLNWYRRUGHVLQIRQLDXLWGHFDQWDWHµ:LUGDQNHQ'LU*RWWZLUGDQNHQ'LU¶%:9.
Van de weinige orgelwerken die de grote romanticus Johannes Brahms schreef zijn
de Elf Choralvorspiele , opus 122 het meest bekend. Een ander juweel is de Fuga in
as-moll, die in 1864 verscheen als bijlage van de Leipziger Allgemeine Musikalische
Zeitung. Het is een zich traag voortbewegend stuk met een donker romantisch karakter.
Het thema is veelvuldig ook in de omkering te horen.
Hermann Schroeder (componist, dirigent en organist) had zijn werkterrein in het
Rheinland. Gedurende lange tijd was hij professor aan de Hochschule für Musik te
Keulen, waar hij o.m. ook de Bach-Verein leidde. In zijn tijd was hij een van de
belangrijkste figuren uit de katholieke kerkmuziekwereld. Als componist heeft hij
koorwerken, een opera en veel orgelwerken nagelaten. In zijn composities zijn
elementen uit het gregoriaans onmiskenbaar aanwezig en hij grijpt graag terug naar
oude modi en technieken (polyfonie,faux bourdon, ostinato etc.). Harmonisch is hij sterk
door Hindemith beïnvloed.
Twee werken uit het Luikse. Joseph Jongen ontving zijn opleiding aan het
Conservatoire Royal aldaar, waar hij later zelf docent werd. Van 1925 tot 1939 was hij
directeur van het Conservatorium te Brussel. In 1897 verwierf hij de Prix de Rome. Zijn
overigens zeer persoonlijke stijl is beïnvloed door C. Franck en Cl. Debussy. De Aria,
ook bekend onder de titel Petit Prélude, dateert uit 1937.
e
De 2 Sonate van Ysaÿe is opgedragen aan de violist Jacques Thibaut. Waarom deze
Sonate de bijnaam µ2EVHVVLRQ¶ heeft, wordt meteen in de eerste frase van het stuk
duidelijk: het is een letterlijke verwijzing naar het begin van het Preludio uit de 3e Partita
van Bach. Daarnaast wordt veelvuldig de melodie van het Dies irae uit het katholieke
Requiem geciteerd.
Fernand de la Tombelle kreeg zijn eerste muziekonderricht van zijn moeder, die nog
bij Franz Liszt had gestudeerd. Later wordt hij leerling van Alexandre Guilmant en
Théodore Dubois. Hij was in heel Frankrijk bekend als concertorganist. In 1894 is hij
een van de medeoprichters van de Schola Cantorum in Parijs, waar hij ook docent
wordt. Hij componeerde in vele genres: van operettes tot kerkmuziek, orkest- en
kamermuziek, koorwerken en bijna vanzelfsprekend ook veel orgelwerken. In de
Toccata XLWGH3LqFHVG¶2UJXHRSXV ZRUGHQYLUWXR]HHOHPHQWHQJHFRPELQHHUG
met een koraalachtig thema, dat halverwege het stuk ten tonele verschijnt.
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Gerard Habraken studeerde orgel bij Hub.
Houët aan het Brabants Conservatorium
(Einddiploma Solospel, 1974) en bij Kamiel
'¶+RRJKHDDQKHW.RQLQNOLMN0X]LHNconservatorium te Brussel, waar hij in 1976 met
Onderscheiding afstudeerde. Verdere studies
bij o.a. Luigi F. Tagliavini, René Saorgin, MarieClaire Alain, Piet Kee, Louis Toebosch en
Harald Vogel o.m. aan de Zomeracademie voor
organisten te Haarlem.
In 1977 werd hij eerste-prijswinnaar van het
2UJHOFRQFRXUVµ$OH[3DHSHQ¶WH
Antwerpen en in 1979 won hij de derde prijs
YDQKHWµ&pVDU)UDQFN&RQFRXUV¶WH
Haarlem.
Gerard Habraken gaf concerten in de meeste
landen van Europa en verleende medewerking
aan tal van radio-, televisie-, grammofoon- en
CD-opnamen.
Zijn repertoire omvat werken uit alle stijlperioden en hij bracht de eerste uitvoering van
werken van o.a. Kees Schoonenbeek, Louis Toebosch, Henk Badings, Mathieu Dijker
en Friedrich Deckner.
Als begeleider en continuo-speler werkt hij samen met tal van gerenommeerde solisten,
koren en ensembles.
Hij is als organist verbonden aan de H.Hartkerk te Eindhoven en als docent pijporgel
aan Factorium Podiumkunsten te Tilburg. Hij is regelmatig gastdocent bij cursussen in
binnen- en buitenland.
Eefje Habraken (1978) studeerde viool bij Qui van
Woerdekom en Theodora Geraets aan het Koninklijk
Conservatorium te Den Haag, en bij Lex Korff de
Gidts aan het Conservatorium van Amsterdam. In
juni 2004 sloot zij haar masteropleiding met
onderscheiding af bij István Párkányí. Eefje volgde
masterclasses bij o.a. Thomas Brandis, Tuomas
Haapaanen, Herman Krebbers, Charles-André
Linale, Rachel Podger en Krzysztof Wêgrzyn.
Als voormalig 2e violiste van het Rubens kwartet
studeerde ze voltijds aan de Nederlandse
StrijkKwartet Academie (NSKA) bij Stefan Metz.
Naast vele concerten in binnen- en buitenland won
Eefje met dit kwartet diverse prijzen, waaronder de
Kunstprijs 2004, de Kersjes van de Groenekanprijs
2004 en diverse prijzen op internationale
concoursen.
Momenteel is Eefje 2e violiste in het Rotterdams
Philharmonisch Orkest en 440Hz Strings Rotterdam.
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KERK, BEIAARD EN ORGEL
KERK
De huidige parochiekerk is gebouwd op de plaats van de middeleeuwse dorpskerk. Het
oude kerkgebouw werd in 1887 gesloopt. Het orgel werd elders in Geldrop opgeslagen.
In 1888 stortte tijdens een hevige storm ook de oude alleenstaande toren in. Architect
Ch. Weber stelde een plan op voor een geheel nieuwe kerk. Op 3 augustus 1891 kon
de kerk worden geconsacreerd.

BEIAARD
Het carillon is een geschenk van de eerste ereburgeres van Geldrop: mevr. baronesse
van Tuyll van Serooskerken-Quarles van Ufford. Het drie octaafs carillon werd
oorspronkelijk in een klokkenstoel op de Heuvel geplaatst en in 1965 in gebruik
genomen. Het bestond uit 37 klokken. In de jaren zeventig moest het wijken voor een
winkelcentrum en verdween naar de gemeentewerf. Maar later werd besloten om het
bestaande carillon onder te brengen in de zuidertoren van de H. Brigidakerk en het uit
te breiden met een vierde octaaf tot 47 klokken. Tevens werd een voorziening
JHWURIIHQRPKHWZLVVHOOXLGHQ µFKDQJHULQJLQJ¶ PRJHOLMNWHPDNHQ
De grootste klok G1 weegt 640 kg en de kleinste G5 weegt 9 kg. Het totale gewicht aan
klokken bedraagt 3615 kg. In de C2-klok staat de volgende inscriSWLH³PDDUW
Uit naam van Geldropse eerste ereburgeres, oud 75 jaren, Verluid ik Gods liefde en
trouw als blijde mare C.F.H. Baronesse Van Tuyll van Serooskerken-Quarles van
8IIRUG´,QGHJURRWVWHNORNLVHYHQHHQVHHQLQVFULSWLHRSJHQRPHQGLHDDQsluit bij de
XLWEUHLGLQJYDQGHEHLDDUG³1XPHWWLHQNORNNHQHUELMNOLQNWGLHEOLMGHPDUHYRRUGH
*HOGURSVHVFKDUHPHL´
De oorspronkelijke carillonklokken zijn afkomstig uit de klokkengieterij Petit & Fritsen uit
Aarle-Rixtel, de uitbreiding van 10 klokken van Koninklijke Eijsbouts te Asten.
Om de week laat de stadsbeiaardier tijdens de woensdagmiddagmarkt de vrolijke
carillonklanken over Geldrop klinken. Nog in 2009 en in 2010 was het carillon aan een
revisie onderworpen
Een goede plaats om het carillon te beluisteren vindt u op het terras naast de kerk en
in het kasteelpark, waar een aantal zitbanken en een terras aanwezig zijn.

ORGEL
Geschiedenis van het Vollebregt-Smitsorgel:
- RUJHOERXZHU9ROOHEUHJWWH¶V-Hertogenbosch bouwt een twee-klaviersorgel in de
voormalige middeleeuwse dorpskerk.
- 1894: orgelbouwer Smits te Reek past het bewaard gebleven orgel van Vollebregt aan
en plaatst het met uitbreiding in de nieuwe kerk.
-1928: orgelfirma Valckx en van Kouteren te Rotterdam wijzigt het orgel naar de mode
van die dagen. De oude mechanische verbinding tussen toets en pijp werd vervangen
door een pneumatische in de vorm van een stelsel van loden leidingen.
- 2004: Flentrop Orgelbouw te Zaandam met Frans Vermeulen als projectleider en intonateur levert het gerestaureerde orgel op, waarbij de situatie van 1894 uitgangspunt is.
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Zie boekje: 'Orgel Heilige Brigidakerk te Geldrop', uitgave: Stichting Behoud Kerkorgel
+HLOLJH%ULJLGDWH*HOGURSQDLHGHUFRQFHUWWHYHUNULMJHQj¼-.
Van het orgel is een CD-opname beschikbaar, ingespeeld door Gerard Habraken
(LQGKRYHQ 3ULMV¼-. Verkrijgbaar na ieder concert of te bestellen door een bedrag
YDQ¼RYHUWHPDNHQRSUHNHQLQJQXPPHUWHQQDPHYDQ%ULJLGD
Concerten, Geldrop, onder vermelding van naam en adres.
Dispositie Vollebregt-Smitsorgel
Hoofdwerk
Zwelwerk
%RXUGRQ¶
Flûte Travers disc. ¶
3UHVWDQW¶
9LRODGL*DPED¶
3UHVWDQWGLVF¶
5RHUIOXLW¶
+ROSLMS¶
6DOLFLRQDDO¶
2FWDDI¶
9RL[&pOHVWH¶
)OXLW¶
*HPVKRRUQ¶
4XLQW¶
3UHVWDQW¶
2FWDDI¶
Nachthoorn ¶
¶&RUQHWGLVF9
)ODJHROHW¶
Mixtuur III
Basson-+RER¶
7URPSHW¶

Pedaal
9LRORQ¶
6XEEDV¶
3UHVWDQW¶
)OXLW¶
%D]XLQ¶

Colofon
Uitgave:
- Stichting Brigida Concerten Geldrop,
secretariaat: Varenstraat 9 , 5662 EK Geldrop; tel. 040 285 51 37;
email: favanmameren@onsbrabantnet.nl; rekeningnummer 14.93.50.791, ten name van
Stichting Brigida Concerten, Geldrop; website: www.brigidaorgel.nl
De stichting is lid van de Brabantse Orgelfederatie.
- Werkgroep Carillon,
secretariaat: Livingstonestraat 28, 5665 HK Geldrop, tel. 040 285 51 91
email: mvries@onsbrabantnet.nl
- Bestuur van de Stichting Brigida Concerten Geldrop:
voorzitter:
ir. L.J. van der Deijl, Helmond
secretaris:
F.A. van Mameren, Geldrop
penningmeester: J.F. de Beer, Geldrop
leden:
N.A.M. van Broekhoven, Geldrop
W. van der Weel, Geldrop
- Bestuur van de Werkgroep Carillon:
voorzitter:
C.A. Brouwers, Geldrop
secretaris:
M.A. de Vries, Geldrop
leden:
J.P.F. van Eijk, Geldrop
B.T.W.G.M. Leijtens, Geldrop
P.S. Reid-Howe, Geldrop
*)0'HODSRUWHµV-Hertogenbosch
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Vrienden van de Stichting Brigida Concerten
L.J.M. Augustus, Deurne
mw. M.A.P.C. de Beer, Geldrop
A. van den Beld, Geldrop
A.M. Bergman, Geldrop
N.A.M. van Broekhoven, Geldrop
A.P.T. ter Burg, Waalre
C. Büthker, Geldrop
L.J. van der Deijl, Helmond
Fr. van Drueten, Geldrop
A.A.T.M. Eliëns, Leende
Mw. M.J.G.A. van Erp, Heeze
mw. J.H.M. Ewalts-Verest, Geldrop
mw. H. Harms-Schilstra, Geldrop
:+RUGLMNµV-Hertogenbosch
M.J. Horikx, Breda
G.M.W. Kroesen, Eindhoven
G.F. Kuijpers, Eindhoven
S.A.J. van Leijsen, Geldrop

mw. J. Lijding, Geldrop
G. M. van Loon, Geldrop
F.A. van Mameren, Geldrop
S. von Marinelli, Geldrop
L.C.M. Martens, Geldrop
Th.C.J. van der Peet, Maarheeze
J. van der Peet, Someren
P.M. van der Poel, Geldrop
H.J. Ramakers, Eindhoven
P.C.J. Snijders, Geldrop
Ph.G.A. Spooren, Geldrop
F.H.A.E. Vermeulen, Tilburg
J. de Viet, Geldrop
C. Wansdronk, Geldrop
W. van der Weel, Geldrop
W. H. van der Wel, Geldrop
mw. M.P. Willemsen, Mierlo

Steunt ú onze stichting al?
De organisatie van de Stichting Brigida Concerten berust bij een kleine groep
enthousiaste vrijwilligers. Wat wil zeggen dat alle giften en donaties geheel aan
de stichting ten goede komen. In de praktijk zijn deze baten echter ternauwernood kostendekkend.
Financiële tegenvallers zijn tot nog toe gelukkig uitgebleven. Desondanks wil de
stichting het voortbestaan van de concertseries niet aan het toeval overlaten. U
kunt ons daarbij steunen door voor een bijdrage van 20 euro (of meer) per jaar
µ9ULHQGYDQGH6WLFKWLQJ%ULJLGD&RQFHUWHQ¶WHZRUGHQ
U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat:
Varenstraat 9, 5662 EK Geldrop; tel. 040 285 51 37;
email: favanmameren@onsbrabantnet.nl;
rekeningnummer 14.93.50.791, ten name van Stichting Brigida Concerten,
Geldrop; website: www.brigidaorgel.nl

Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Geldrop-Mierlo
Van der Stappen Uitvaartverzorging, Geldrop
Drukkerij Van Druenen, Geldrop
¶W:LQNHOWMHDQQH[999$JHQWVFKDS*HOGURS
%UDVVHULH5LQJR¶V*HOGURS
De gecursiveerde blokken tekst zijn ontleend aan Wikipedia en andere internetsites
5HGDFWLH:LPYDQGHU:HHO)RWR¶VRPVODJNorbert van Onna
45

Graag maken wij u attent op de wekelijkse concerten van
µ0X]LHNLQGH&DWKULHQ¶GLHGRRURQ]H]XVWHURUJDQLVDWLHLQ
Eindhoven worden georganiseerd. Deze koor- en
kamermuziekconcerten vinden iedere zaterdagmiddag
plaats om 15 uur in de Stadskerk St. Cathrien in het
centrum van Eindhoven. Bovendien worden er telkens op de vierde zaterdag van de
maand orgelconcerten gegeven. De toegang is ook daar gratis met een collecte na
afloop. Zie ook: www.muziekindecathrien.nl
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Grote onderhoudsbeurt voor de pijpen van het basson-hoboregister
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Heilige Brigidakerk
Geldrop

48

  

