BRIGIDA CONCERTEN GELDROP
Overzicht beiaard- en orgelconcerten 2013
zondag 7 april

16.15 uur Koorconcert De Brabantzangers E.D.M.K., o.l.v.
Ad Broeksteeg; Henk Kooiker (Waalre), orgel

zondag 26 mei

16.15 uur Matteo Imbruno (Amsterdam), orgel

zondag 16 juni

15.00 uur Gildas Delaporte (‘s-Hertogenbosch), beiaard
16.15 uur BACH-concert Bram Beekman (Middelburg), orgel

zaterdag 6 juli

16.15 uur Willem Hörmann (’s-Hertogenbosch), orgel

zaterdag 13 juli

16.15 uur Gerard Habraken (Eindhoven), orgel

zaterdag 20 juli

16.15 uur Kees van Eersel (Kloetinge), orgel

zaterdag 27 juli

15.00 uur Bas de Vroome (Delft), beiaard
16.15 uur Bas de Vroome, orgel
Tessa Maalcke (Rotterdam), sopraan

zaterdag 3 augustus

16.15 uur Pieter-Jelle de Boer (Parijs), orgel

zaterdag 10 augustus

16.15 uur Arie de Bruijn (Papendrecht), orgel
Lucia van Vugt (Langerak), sopraan

zaterdag 17 augustus

16.15 uur Rob Nederlof (Tilburg), orgel

zaterdag 24 augustus

15.00 uur Hylke Banning (Amersfoort), beiaard
16.15 uur Jan van de Laar (Helmond), orgel
John van den Beemt (Eindhoven), cello

zaterdag 31 augustus

15.00 uur Gildas Delaporte (’s-Hertogenbosch),
Roy Kroezen (Zwolle), beiaard
16.15 uur Roy Kroezen, orgel en Gildas Delaporte, viool

zondag 22 september

16.15 uur Barokensemble Scordatura: Axel Wenstedt,
(Sint-Michielsgestel), orgel; Jo Hennen (Geldrop),
saxofoon; Julius Dreyfsandt zu Schlamm (SintOedenrode), dichter en spreekstem

zondag 13 oktober

16.15 uur HANDEL-concert Piet Groenendijk (Zuidbroek),
orgel, Simone Pannes (Bochum), sopraan

VOORWOORD
	
  
Het doet ons genoegen u de gezamenlijke concertagenda van de Stichting Brigida
Concerten en de Carilloncommissie voor het jaar 2013 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 ook dit jaar weer op een seizoen met een interessant aanbod van
bijzondere en kwalitatief hoogwaardige orgelconcerten. Het is ondertussen al een
traditie geworden onze jaarlijkse concertcyclus te openen met een koorconcert; op 7
april zal een mannenkoor het eerste concert verzorgen. Lag vorig jaar bij de
programmering het accent op vier buitenlandse organisten, komend seizoen is het
‘zuiden des lands’ goed vertegenwoordigd: twee Zeeuwse en zes Brabantse organisten
concerteren op het Vollebregt-Smitsorgel van de Brigidakerk.
Dit jaar zijn we erin geslaagd een groot aantal ‘orgel plus’-concerten te programmeren:
dat zijn concerten waarbij het orgel gecombineerd wordt met andere vocale of
instrumentale musici. In bijna de helft van het aantal concerten is hier sprake van.
Bijzonder is te noemen dat aan de twee bekendste barokcomponisten Bach en Handel
een volledig programma is gewijd.
We vestigen hierbij de aandacht op het feit dat de eerste drie orgelconcerten én de
laatste twee orgelconcerten plaatsvinden op zondagmiddag. Alle overige concerten
worden gehouden op zaterdagmiddag. Alle concerten beginnen om 16.15 uur.
Wij houden ook voor de komende concertserie vast aan ons uitgangspunt dat de
orgelconcerten 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 en van de bedrijven die bereid zijn de concerten te
sponsoren. Zonder de opbrengsten van de collectes, zonder de bijdragen van onze
donateurs/sponsors, en zonder de steun van de gemeente Geldrop-Mierlo zou het
onmogelijk zijn om ook dit jaar een dergelijk kwalitatief hoogwaardig programma te
presenteren.
Voorafgaande aan de orgelconcerten op de zaterdagen vindt er ook dit jaar weer een
viertal beiaardconcerten plaats. Helaas hebben we als gevolg van de reductie van
subsidie aan de culturele sector het aantal concerten met twee moeten verminderen.
Naar onze mening zijn we erin geslaagd om U toch volop variatie in de geboden
programma’s te bieden. Twee beiaardiers zullen zowel het beiaardconcert als het
daarop volgende orgelconcert voor hun rekening nemen. Dat het bespelen van twee
zulk verschillende instrumenten vlak na elkaar niet eenvoudig is, zult U begrijpen. Na
het afsluitende beiaardconcert op 31 augustus is onze ‘stadsbeiaardier’ Gildas
Delaporte te beluisteren op viool in samenspel met de organist Roy Kroezen. De
beiaardconcerten worden gegeven 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,
Ir. L.J. van der Deijl, voorzitter

Namens de Carilloncommissie,
C.A. Brouwers, voorzitter

Zondag 7 april, 16.15 uur
Opening van het concertseizoen door pastoor Sjef van der Maazen
Koorconcert De Brabantzangers E.D.M.K. o.l.v. Ad Broeksteeg
Henk Kooiker, orgel
*Franz Schubert
(1797-1828)

- Uit: Deutsche Messe, D 872
Zum Eingang (Intredelied/Schuldbelijdenis)
Zum Gloria (Gloria)
Zum Offertorium (Offerandelied)
Zum Sanctus (Sanctus)
Zum Agnus Dei (Agnus Dei)
Schlussgesang (Slotzang)

**Johannes Christian
- Präludium und Fuge über B-A-C-H
Heinrich Rinck (1770-1846)
Religieuze koormuziek

- Gaude Mater (G. Gorczycki)
- Tout puissant (F. Poulenc)
- Seigneur, je vous en prie (F. Poulenc)
- Jaälch (N.N.), solo Bert van Hoof
- Christus vincit (bewerking C. Boller)

**Johannes Brahms
(1833-1897)

- “Schmücke dich, o liebe Seele“
- “O Welt, ich muss dich lassen“
- “Herzlich tut mich erfreuen“

*Koormuziek uit de
Slavische liturgie

- Slavnostni sbor (Intredegezang, B. Smetana)
- Gospodi pomilui (Schuldbelijdenis, A. Iconuwar)
- Tebe pojem (Tussenzang, G.Lomakin)
- Schiwiti adoschem (Offerandelied, F.H. Schorer)
- Otsje Nasj (Onze Vader, Redrov, bew. F. Plojhar)
- Dobru noc (Slotzang, F. Plojhar)

*Koor (a capella)
**Intermezzo orgel
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Mannenkoor Brabantzangers E.D.M.K. is op 1 september 1945 als Eindhovens
Dubbel MannenKwartet opgericht door de heer Chris Schäfer, tevens de eerste
dirigent. Door groei van het aantal leden werd de naam van het koor later omgedoopt
tot mannenkoor Brabantzangers E.D.M.K.
Chris Schäfer heeft illustere opvolgers gekregen in dirigenten als Pater Anton
Smulders, Nor Dijkstra, Antoon Maessen en in Frantisek Plojhar, die veel Slavisch
repertoire bewerkte, en in Hans van de Brand, die weer wat moderner repertoire
invoerde.
De huidige dirigent is Ad Broeksteeg. Het koor telt nu ongeveer 40 leden, afkomstig uit
Eindhoven en de regio rond de Lichtstad. Het repertoire is veelomvattend: veel
oorspronkelijke liederen in Slavische talen, Italiaans, Spaans, Engels, Duits, Frans en
natuurlijk ook in de Nederlandse taal, evenals opera- en operettestukken.
Ook hebben de Brabantzangers E.D.M.K. een uitgebreid religieus repertoire in de
muzikale bagage.
Het rijke muzikale verleden kende vele hoogtepunten. Enkele hoogtepunten hieruit zijn:
In 1985 kreeg het koor de eervolle uitnodiging om Z.H. Paus Joh. Paulus II op
Eindhoven Airport muzikaal te onthalen;
In mei 1994 verzorgde het koor een Eucharistieviering in de Notre Dame in Parijs,
gevolgd door een Petit Concert in de Sacré Coeur en een openluchtconcert op de
trappen van deze imposante basiliek.
In 2006 werd in het kader van het 60-jarig bestaan een concertreis naar Praag en
omstreken gehouden. Diverse optredens vonden plaats en het was een prachtige
reis.
Op 16 december j.l. vond een kerstconcert plaats in de Willibrorduskerk in Waalre.
In een overvolle kerk kregen de ruim 500 toehoorders een mooi en sfeervol
concert te horen waaraan ook Ingeborg Bröcheler (alt) haar muzikale medewerking
verleende.
Voor meer informatie zie: www.brabantzangers.nl
U bent elke dinsdagavond van harte welkom op de repetities, van 20.00 uur tot 22.00
uur in ’t Stadspaviljoen, Alberdingk Thijmlaan 1 in Eindhoven (gelegen naast het
Parktheater). U kunt voor meer informatie ook vrijblijvend contact opnemen met het
secretariaat: 040 – 22 22 619 of e-mail: info@brabantzangers.nl
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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
Noorderkerk te Amsterdam, de Waalse
kerken van Den Haag en Leiden en de
Maranathakerk te Alphen aan den Rijn en
ontwierp de akoestiek voor vele
nieuwbouwkerken.
Ook ontwierp hij de geluid- en audiovisuele
installaties voor o.a. de plenaire zaal van de
Tweede Kamer der Staten Generaal, het
Lockerbieproces, en de Hakkelaarsbunker.
Henk Kooiker is al meer dan 40 jaar organist
van de Waalse Kerk te Den Haag en
beheerder van het waardevolle Cavaillé-Coll
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
Independent 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. Henk is medeoprichter van de Vereniging Nederlands Platform voor de
Orgelkunst en - cultuur (VNPO), bestuurslid van het Nationaal Instituut voor de
Orgelkunst (NIVO). Hij was bestuurslid en medeoprichter van het College van
Orgeladviseurs in Nederland (CvON), de erkende adviseurs die voor de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed (RCE) werken. Voorts is hij Lid van Audio Engineering
Society (AES), de Scottish Historic Organ Trust (SHOT) en The British Institute of
Organ Studies (BIOS). Ook is hij akoesticus en orgeladviseur van de Commissie
Orgelzaken van de Protestantse Kerk Nederland.
Henk Kooiker is bestuurslid van de 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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Zondag 26 mei, 16.15 uur
Matteo Imbruno, orgel
Aaron Copland
(1900-1990)

- Fanfare for the Common Man

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’, BWV 663

Léon Boëllmann
(1862-1897)

- Suite Gothique pour grand orgue, Op. 25
Introduction - Choral - Menuet gothique - Prière à
Notre-Dame - Toccata

Johann Bernhard Bach
(1676-1749)

- Ciaccona in Bes

Josef Rheinberger
(1839-1901)

- Uit: Sonate für Orgel Nr. 11 d-moll, Op.148
Cantilena

Max Reger
(1873-1916)

- Introduktion und Passacaglia d-moll, ohne Opuszahl

Matteo Imbruno (1964) is geboren in
Pietramontecorvino (Foggia, in het
zuiden van Italië). Hij studeerde orgel
aan het conservatorium van Foggia,
daarna bij Liuwe Tamminga
(Bologna), Bernard Winsemius
(Rotterdam) en Jan Welmers
(Utrecht), waar hij het diploma
Uitvoerend Musicus behaalde (1997),
en daarna bij Martin Haselböck
(Lübeck).
Sinds 1997 is hij vaste organist van
de Oude Kerk in Amsterdam, dezelfde
positie als Jan Pieterszoon Sweelinck
had in de 17e eeuw. Imbruno is ook
de vaste organist van De Hermitage,
het museum in Amsterdam. Hij is zeer
actief als musicus, en heeft gespeeld op de meest prestigieuze festivals en in de
beroemdste muziekcentra van Europa, Japan, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten.
Imbruno heeft het voorrecht gehad om regelmatig duoconcerten voor twee orgels uit te
voeren met Gustav Leonhardt (1928 - 2012). Hij was gastdocent aan het
Conservatorium van Buenos Aires, de universiteit van Rosario (Argentinië), de
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universiteit van Mendoza (Argentinië), Arizona State University (Phoenix, USA) en
Brown University (Providence, USA). Matteo Imbruno geeft masterclasses over de hele
wereld en is een veel gevraagd lid voor internationale jury's. Hij heeft verschillende
CD's op historische orgels in Nederland en Italië gemaakt, en opnames voor de BBC
Radio in Londen. Matteo Imbruno is de artistieke leider van het "Internationale
Orgelconcours Jan Pieterszoon Sweelinck" en van de "Fondazione Accademia di
Musica Italiana per Organo (Pistoia)".
Imbruno heeft ook een eigen website: www.antenna.nl/matteo.imbruno
Aaron Copland (Brooklyn, NY City, 14 november 1900 - Peekskill NY, 2 december
1990) was een Amerikaanse componist, muziekpedagoog, dirigent en pianist. Copland
was een zoon van een Joods echtpaar, dat uit Litouwen respectievelijk Polen
gemigreerd was. Hij wordt als belangrijkste vertegenwoordiger van de zogenoemde
Amerikaanse modernen beschouwd, die een voorliefde voor theatermuziek hadden. In
de laatste jaren van zijn leven, waarin hij nauwelijks componeerde, werd hij als de
'grand old man' van de Amerikaanse muziek gezien. De componist en dirigent Leonard
Bernstein heeft zich erg voor de muziek van Copland ingezet.
Zijn grote interesse in jazz, die al tijdens zijn studie in Parijs was ontstaan, werd
veroorzaakt doordat hij zijn best wilde doen om het publiek uit zijn composities
onmiskenbaar te laten horen dat hij een Amerikaan was; precies zoals de door hem
bewonderde Igor Stravinsky er in geslaagd was dat men uit zijn muziek kon horen, dat
hij een Rus was. Jazzritmes en de harmonie van de blues vindt men terug in zijn
vroege werken, zoals in het "Scherzo" van de Symfonie voor orgel en orkest (1924), de
suite Music for the Theatre (1925) en het tweede deel "Essay in Jazz" uit het Concert
voor piano en orkest.
Fanfare for the Common Man is misschien het bekendste werk van Copland,
geschreven in 1942 voor koperblazers en slagwerk op vraag van de dirigent Eugène
Goossens van het Cincinnati Symphony Orchestra. Later werd het als openingstune
van de Nationale Conventies van de Democratische partij gebruikt. De fanfare werd
eveneens gebruikt als hoofdthema in het vierde deel van zijn Symfonie Nr. 3.
Van Coplands oeuvre wordt soms gedacht dat het vooral uit geleende muziek
(bijvoorbeeld folkloremuziek, jazzritmes etc.) bestaat; een oordeel, dat door anderen
wordt tegengesproken. Het feit, dat vooral de symfonische suites naast deze
danscomposities buiten de Verenigde Staten tot het standaard concertrepertoire van
de orkesten behoren, spreekt die eerste stelling tegen. Voorts werden deze
volksmuziekmotieven niet zomaar overgenomen, maar meerdere malen bewerkt, de
motieven vormden meestal slechts het basismateriaal. In andere werken, zoals in El
Salón México, Danzón Cubano of de latere Three Latin American Sketches (1972)
werd Latijns-Amerikaanse dansmuziek op dezelfde manier verwerkt; de muziek van het
land van herkomst was basismateriaal, maar werd uiteindelijk ontegenzeggelijk muziek
van Copland.
Als pedagoog en invloedrijke persoon (onder andere van 1939 tot 1951 president van
de American Composers' Alliance; van 1948 tot 1051 directeur van de League of
Composers) steunde hij componisten zoals Leonard Bernstein, Carlos Chávez, Toru
Takemitsu en David Del Tredici.
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Zondag 16 juni, 15.00 uur
Gildas Delaporte, beiaard
*Giacomo Puccini
(1792-1868)

- Il Barbiere di Siviglia
Ouverture

Henk Badings
(1907-1987)

- Uit: Suite III voor een beiaard van vier octaven
Preludium - Scherzo - Air - Passacaglia

*Jean Philippe Rameau
(1683-1764)

- Uit: Pièces de clavecin en concert
La Coulicam - La Livri - Le Vezinet

G.C. White (1937)

- Figments for carillon

*Wolfgang Amadeus Mozart - Uit: Vioolconcert nr.4, KV 218
(1756-1791)
Andante cantabile - Rondo

*Bewerking Gildas Delaporte

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.
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Zondag 16 juni, 16.15 uur
BACH-concert Bram Beekman, orgel
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Praeludium und Fuge G-dur, BWV 541
- Uit: Orgelbüchlein, BWV 639 - 644
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ
In dich hab’ ich gehoffnet, Herr
Wenn wir in höchsten Nöten sein
Wer nur den lieben Gott lässt walten
Alle Menschen müssen sterben
Ach wie nichtig, ach wie flüchtig
- Triosonate III d-moll, BWV 527
- Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654
- Passacaglia c-moll, BWV 582

TOELICHTING
Werken van J.S. Bach
Preludium en fuga in G heeft een stralend, eenstemmig begin van gebroken akkoorden
en toonladders. Het fugathema herinnert aan het tweede deel (Coro) uit de cantate “Ich
hatte viel Bekümmernis”, BWV 21.
Bijzonder opmerkelijk is dat aan het slot van de fuga inzet 14 van het thema in een
toegevoegde stem (Tenor 2) opduikt: met deze laatste inzet schijnt de componist het
stuk als het ware te signeren, want 14 = 2+1+3+8 = B+A+C+H.
Bachs Orgelbüchlein, een verzameling van kleine orgelkoralen, is als manuscript
bewaard en geldt als één van zijn belangrijkste originele handschriften. De titel
“Büchlein” slaat overigens op het formaat van het handschrift: 15,5 x 19 cm. In de
ordening van de koralen heeft waarschijnlijk het “Geistreiches Gesangbuch” (Weimar
1713) Bach tot model gediend.
Als bron van inspiratie vervulden de desbetreffende liedteksten een belangrijke rol.
Albert Schweitzer noemde het Orgelbüchlein: “het woordenboek van Bachs muzikale
taal”.
De prachtige sonates BWV 525-530 stellen bijzondere eisen aan de musicus: anders
dan andere instrumentale trio’s moeten ze door slechts één persoon worden
uitgevoerd.
Schmücke dich, o liebe Seele is een koraalsarabande in rustige driekwartsmaat.
Hierin wordt het “klassieke avondmaalslied” van Johann Franck (1618-1677) verklankt,
waarin de ziel als gast van de Heer wordt uitgenodigd. De ornamentiek in cantus firmus
en tegenstemmen verwezenlijkt de aansporing tot “schmücke dich”.
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Tot de beroemdste vrije orgelwerken van Bach behoort zijn Passacaglia in c, die
waarschijnlijk omstreeks 1710 is ontstaan. De compositie staat in de traditie van de
basso ostinato-orgelwerken van Dietrich Buxtehude (1637-1707). Ze overtreft deze
voorbeelden echter door haar lengte en kunstige opbouw; bovendien voegt ze aan het
eigenlijke passacaglia-deel van 168 maten een 124 maten lange fuga toe. Deze vormt
een effectief contrast met de veelvormigheid binnen de passacaglia en verwerkt de
eerste vier maten van het passacaglia-thema samen met twee streng gehandhaafde
contrasubjecten.
Bram Beekman studeerde aan het Brabants
Conservatorium in Tilburg bij Louis Toebosch. Na
het behalen van diverse diploma’s, waaronder het
solistendiploma met aantekening cum laude, zette
hij zijn studie voort bij Anton Heiller in Wenen. In
1975 behaalde hij de Prix d’Excellence.
Bram Beekman was van 1980 tot 2012 als
hoofdvakdocent orgel verbonden aan het Brabants
Conservatorium en is vanaf 1997 organist van de
Oostkerk in Middelburg. Hij geeft veel concerten in
binnen- en buitenland en verleent regelmatig zijn
medewerking aan radio- en tv-opnamen. In 2008
gaf hij enkele concerten tijdens een orgelfestival in
Beijing (China).
Diverse composities voor orgel, koor en orkest
staan op zijn naam. Voor het label LBCD speelde
Bram Beekman het complete orgeloeuvre van
Johann Sebastian Bach op veertien barokorgels in
Bram Beekman
Nederland (totaal negen dubbel-cd’s). Het
volledige orgelwerk van César Franck, gespeeld
op het Cavaillé-Coll-orgel van de Cathédrale Saint-Jean-Baptiste te Perpignan
(Frankrijk), verscheen op drie cd’s.
Een bekende anekdote vertelt hoe Bach als jongen een boek klaviermuziek wilde
gebruiken dat van zijn oudere broer was. Daar kreeg hij geen toestemming voor, dus
haalde Bach het boek elke avond tussen de latten door uit de boekenkast van zijn
broer en schreef het helemaal over. Hij had er zes maanden voor nodig; hij deed het bij
maanlicht, wat vermoedelijk niet zo best voor zijn ogen was.
De afstanden die Bach in zijn jonge jaren heeft afgelegd, zijn bijvoorbeeld verrassend.
Hij maakte daarbij geen gebruik van een rijtuig – dat kon hij zich niet eens veroorloven
– maar hij ging te voet. Hij reisde veel om te solliciteren, kunstenaars te ontmoeten of
nieuwe kennis op te doen. 40 kilometer van Ohrdruf naar Eisenach en weer terug, 350
kilometer van Ohrdruf naar Lüneburg, 180 kilometer van Lüneburg naar Celle en ga zo
maar door.
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Zaterdag 6 juli, 16.15 uur
Willem Hörmann, orgel
Domenico Scarlatti
(1685-1757)

- Sonate nr.1

Heinrich Scheidemann
(1596-1663)

- Paduana Lachrymae

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Sonate nr.1 in Es, BWV 525
Allegro moderato - Adagio - Allegro

Naji Hakim (1955)

- The last Judgment

Domenico Cimerosa
(1749-1801)

- Sonate nr.1

Heinrich Scheidemann

- Gaillarde ex D

August Gottfried Ritter
(1811-1885)

- Sonata nr.1

TOELICHTING
“De eerste de beste”. In ieder geval hadden de vier bovenstaande componisten wel zin
in meer gekregen; zo schreef Ritter in totaal 4 sonates, Bach schreef 6 (“trio“-)sonates
als oefenmateriaal voor zijn zoon, Cimarosa 88 en Scarlatti meer dan 560.
Aan de muziek van Scheidemann is duidelijk hoorbaar dat hij les had van zijn grote
Nederlands meester Sweelinck; polyfoon van stijl, en zeer degelijk en fantasievol van
opbouw.
De opening van het uitvoerige werk van Hakim, dat in zijn geheel 20 minuten duurt,
eindigt met twee fragmenten waarin de melodie van de alleluia van Driekoningen
duidelijk hoorbaar is. In het hele werk wisselen kalme en onrustige, milde en felle
fragmenten elkaar af. Halverwege horen we de melodie “Dies Irae”, voorzien van een
puntige polka-achtige begeleiding. Recitatieve gedeeltes, onverwachte tempo- en
maatwisselingen en plotselinge stiltes; Hakim weet zijn oneindige fantasie ten volle te
benutten. Het werk eindigt vredig met een kalm citaat van “In Paradisum” gespeeld in
het pedaal, gegeven door fraaie akkoorden en een speelse tegenstem in de manualen.
De stijl van Ritter is herkenbaar en ademt de sfeer van zijn tijd. Toch is het een
waardige compositie met de voor een dergelijk werk noodzakelijke grootsheid en
vervaardigd met een vakkundig componeervermogen. Het thema, dat uit 6 dalende
halve tonen bestaat, wordt in de introductie statig neergezet, vervolgens als fugathema
verwerkt en vanzelfsprekend in een passende finale verwerkt. Twee keer vormt een
kort andante een welkome afwisseling, waardoor het hele stuk een mooie eenheid
verkrijgt.
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Willem Hörmann ('sHertogenbosch 1953)
studeerde af in vijf richtingen
waaronder kerkorgel en piano.
Als organist is hij verbonden
aan de monumentale SintCathrienkerk te 'sHertogenbosch waar zich het
grote historische
Vollebregtorgel bevindt;
daarnaast is hij organist in de
parochiekerk Allerheiligst
Sacrament te Middelrode.
Buiten zijn werk als docent
toetsinstrumenten aan de
Stichting Regionale
Muziekschool
's-Hertogenbosch en de
Muzelinck te Oss geeft hij
orgelconcerten en werkte hij
mee aan diverse uitvoeringen
met koren en opnames voor
radio, tv en cd. De afgelopen
jaren bespeelde hij tijdens
concerten meer dan 50 orgels
in binnen- en buitenland. Door diverse Brabantse orgelkringen werd hij de afgelopen
jaren steeds opnieuw voor het geven van concerten uitgenodigd.
Op zijn repertoire staan de meeste grote werken van J.S. Bach, symfonieën van Widor,
Dupré en Vierne, grote werken van Messiaen, César Franck, Liszt, Sweelinck, eigen
werken en improvisaties. Regelmatig voert hij hedendaagse werken uit van
componisten die hij in levenden lijve heeft horen spelen. Ook laat hij regelmatig werken
horen van Brabantse componisten uit de 20ste eeuw, zoals Louis Toebosch, Antoon
Maessen en Jos van Amelsvoort.
Op veel concerten die hij samen met vooraanstaande koren gaf stonden omvangrijke
werken op het programma, waaronder werken voor twee koren en twee orgels. Ook
begeleidde hij tal van solisten.
Hij zette zich in voor de Brabantse Orgelfederatie, en jarenlang voor de besturen van de
Stichting Orgelkring "Hendrik Niehoff", de Interkerkelijke Stichting Opleiding
Kerkmuziek, en is actief als bestuurslid van de Vrienden van het Smitsorgel SintLambertuskerk Rosmalen, de Orgelkring Sint Cathrien en de Stichting Regionale
Muziekschool 's-Hertogenbosch.
Voor informatie over o.a. cd’s en de bespeelde orgels, zie: www.willemhormann.nl
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Zaterdag 13 juli, 16.15 uur
Gerard Habraken, orgel
Jules Massenet
(1842-1912)

- Prélude en Ut majeur

René Vierne (1878-1918)

- Uit: Douze Pièces de différents caractères (1912)
Prière - Intermezzo

Joseph-Ermend Bonnal
(1880-1944)

- Deux improvisations, opus 27
Petite Pastorale - Allégresse (Sortie)

Nadia Boulanger
(1887-1979)

- Trois Pièces pour Orgue ou Harmonium (1911)
Prélude - Petit Canon - Improvisation

Alexandre Cellier
(1883-1968)

- Pièce Symphonique (1911)
- Dans la vieille abbaye

André Caplet (1878-1925)
(1878-1925)

- Uit: Trois petites Pièces dans le Style ancien (1901)
Menuet d’après Lully

Claude Debussy
(1862-1918)

- Uit: Children’s corner
Le petit Berger

Gaston Bélier (1863-1938) - Toccata

TOELICHTING
Franse orgelmuziek rond 1900
De Franse orgelscène is al sinds eeuwen zeer levendig, met natuurlijk Parijs als
bruisend middelpunt. Franse organisten zijn zeer creatief: het zijn vaak uitmuntende
improvisatoren en ook als componist laten ze van zich horen. Voortdurend werden en
worden er tal van initiatieven genomen: orgelscholen, verzamelingen met orgelmuziek,
heruitgave oude muziek (Guilmant!) enz.
Zo gaf bv. René Vierne, de jongere broer van Louis Vierne, in 1913 een orgelschool
‘Méthode pour Orgue-Harmonium’ uit, met als aanhangsel o.m. de ‘Douze Pièces de
différents caractères’. Van deze Douze Pièces hoort u vandaag het ingetogen Prière en
een scherzando-achtig Intermezzo. In de jaren na 1911 verschenen er bij Senart in
Parijs acht delen in de serie Les Maîtres contemporains de l’Orgue, waaruit de bij dit
concert te spelen werken van Massenet, Ermend-Bonnal, Boulanger en Cellier
afkomstig zijn. Massenet (vooral bekend als succesvol operacomponist) droeg aan
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deze verzameling o.m. een korte, massieve Prélude bij. Ermend-Bonnal was leerling
van Fauré, Guilmant en Tournemire, welke laatste hij opvolgde als organist aan de
Sainte Clothilde te Parijs. Cellier studeerde eveneens bij Guilmant. Gedurende 58 jaren
was hij organist van het Cavaillé-Coll-Mutinorgel van de Temple de l’Étoile, eveneens
in Parijs. Nadia Boulanger (organiste, dirigente, en – getuige de drie composities van
vandaag – fijnzinnig componiste) is vooral bekend geworden als wereldwijd gezocht
docente compositie aan het Conservatoire National supérieur de musique te Parijs.
Caplet en Debussy staan niet te boek als organisten/orgelcomponisten. Hun te spelen
composities zijn eigenlijk voor piano, maar komen ook op orgel goed uit de verf, het
werk van Debussy is een bewerking van Gaston Choisnel uit 1909. Gaston Bélier
studeerde aan het Conservatoire te Parijs en was daar leerling van o.a. Eugène
Gigout; als organist was hij verbonden o.m. aan de Cathédrale Saint-Maclou te
Pontoise.

	
  
Geard Habraken studeerde orgel bij
Hub. Houët aan het Brabants
Conservatorium (Einddiploma
Solospel, 1974) en bij Kamiel
D’Hooghe aan het Koninklijk
Muziekconservatorium te Brussel,
waar hij in 1976 met Onderscheiding
afstudeerde. Hij volgde verdere
studies bij o.a. Luigi F. Tagliavini,
René Saorgin, Marie-Claire Alain,
Piet Kee, Louis Toebosch en Harald
Vogel o.m. aan de Zomeracademie
voor organisten te Haarlem.
In 1977 werd hij eersteprijswinnaar
van het Orgelconcours ‘Alex Paepen’
te Antwerpen en in 1979 won hij de
derde prijs van het ‘César Franck
Concours’ te 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 continuospeler werkt hij samen met tal van gerenommeerde solisten,
koren en ensembles.
Hij is verder o.m. werkzaam als docent pijporgel aan Factorium Podiumkunsten te
Tilburg.	
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Zaterdag 20 juli, 16.15 uur
Kees van Eersel, orgel
Wolfgang Amadeus Mozart - Fantasie in f, KV 494
(1756-1791)
Adagio - Allegro - Adagio
Alexandre Guilmant
(1839-1911)

- Sonate 3 in c
Preludio - Adagio molto - Fuga

Camille Saint-Saëns
(1835-1921)

- Fantaisie en Mi bémol majeur
Con moto - Allegro di molto e con fuoco
- Prélude et fugue en Si, opus 99.2
- Prélude et fugue en Mi bémol, opus 99.3

Louis Vierne (1870-1937)

- Uit: Pièces de Fantaisie, opus 54.2
Impromptu

Kees van Eersel (1944)

- Improvisatie

TOELICHTING
Mozarts eerste orgelfantasie zou geschreven zijn ter gelegenheid van het overlijden
van een maarschalk. Dit verklaart dan in ieder geval het heroïsche en militaire
middendeel waarin de tongwerken en de cornet van het orgel een belangrijke rol
spelen. De hoekdelen vormen een wonderschone en buitengewoon subtiele
rouwmuziek waarin het hoboregister de klaagzang voor zijn rekening neemt.
Alexandre Guilmant, organist van de St. Trinité te Parijs schreef voornamelijk voor
orgel. Hij componeerde een zeer omvangrijk oeuvre van vele sonates, misdelen,
variatiewerken en tientallen karakterstukken. De derde Sonate is een compact werk
waarin alle elementen van zijn orgelkunst tot uitdrukking komen; vitaliteit en virtuositeit
in het eerste deel, poëzie en warme romantiek in het tweede, creativiteit en
vindingrijkheid in het laatste deel waarin verschillende markante speelmanieren in het
polyfone stemmenweefsel dooreen lopen. In het afsluitende coda van de fuga grijpt de
componist terug naar het hoofdthema van het eerste deel waarmee de sonate als in
een cirkelvorm wordt afgesloten. Deze sonate werd opgedragen aan zijn vriend
Théodore Dubois.
Camille Saint-Saëns was o.a. organist van de Ste. Madeleine in Parijs. Hij was
componist van een uitgebreid oeuvre voor tal van bezettingen waaronder symfonieën,
oratoria, koor- en kamermuziek. Wellicht daarom bleef zijn orgeloeuvre tamelijk
beperkt. Niettemin kunnen zijn orgelwerken als bijzonder worden beschouwd: staat hij
niet direct bekend als een vernieuwer van vormen en harmoniek, zijn gebruik van het
instrument is dat zeker wel. Als een klanktovenaar maakt hij gebruik van de
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symfonische mogelijkheden van het laatromantische orgel; hij creëert bijzondere
effecten, echo’s met staccato akkoorden, melodieën die op speciale wijze naar voren
komen, enz. Alle drie de uitgevoerde werken hebben een openingsdeel met zo’n
volstrekt eigen en effectieve invulling waarna steeds een opgetogen muziek als
afsluitend deel volgt!
Louis Vierne, de nagenoeg blinde organist van de Notre Dame in Parijs kan men de
impressionist onder de orgelcomponisten noemen. Hij componeerde naast missen en
kamermuziek een zestal zeer omvangrijke orgelsymfonieën en een aantal suites met
daarin qua omvang uitvoerige karakterstukken, veelal virtuoos van karakter.
Hiervan is de Impromptu uit de derde Suite van de Pièces de Fantaisie een mooi
voorbeeld. Dit wervelende stuk werd opgedragen aan de eveneens blinde organist
André Marchal, toen nog organist van de St. Germain-des-Prés te Parijs, later van de
St. Eustache.
Kees van Eersel speelt een eigen improvisatie. Die hangt sterk af van het instrument,
de werken die eraan voorafgingen en de inspiratie van de concertgever. We zullen het
horen.
Kees van Eersel (1944, Vlaardingen) ontving in de
jaren zestig een breed geschakeerde opleiding aan
het conservatorium van Rotterdam (hoofdvak orgel
- bij Piet van den Kerkhoff, George Stam en André
Verwoerd bij wie hij in 1971 de Prijs van
Uitnemendheid behaalde), alsmede de bijvakken
koordirectie, compositie, zang en viool. In 1969
studeerde hij aan de Schola Cantorum te Parijs
Franse orgelliteratuur bij Jean Langlais en behaalde
aldaar de Prix de Virtuosité met de hoogste
onderscheiding.
In het cursusjaar 1975/76 studeerde hij aan het
Utrechts Conservatorium Kerkmuziek - o.a.
hymnologie, liturgiek, koordirectie en zang.
Als organist was hij sinds 1959 verbonden aan
diverse kerken in Vlaardingen en Rotterdam. In
1974 werd hij benoemd als cantororganist van de
Grote of Maria Magdalenakerk te Goes, een post
die hij bekleedde tot aan zijn pensionering in 2009.
In 1975 begon hij aan de studie voor beiaardier aan de Ned. Beiaardschool te
Amersfoort. Vanaf eind jaren ’70 tot 2009 was hij stadsbeiaardier van Zierikzee, en tot
2012 ook van Veere.
Kees van Eersel behaalde diverse prijzen en onderscheidingen op de internationale
orgelconcoursen van Brugge, Arnhem, St. Albans, Innsbruck, en Linz. Van zijn spel
verschenen grammofoonplaten, cd’s en dvd’s. In 1992 publiceerde hij een methode
“Koraalimprovisatie”.Ten slotte was hij van 1988 tot 2011 dirigent van het door hem
opgerichte Zeeuws Vocaal Ensemble, een kamerkoor waarmee in 2010 een cd is
opgenomen met uitsluitend kerkelijke composities van zijn hand.
Site: www.freewebs.com/keesvaneersel
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Zaterdag 27 juli, 15.00 uur
Bas de Vroome, beiaard
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Uit: Luitsuite 2, BWV 997
Preludium - Sarabande - Gigue

Georg Friedrich Händel
(1685-1759)

- Four pieces for a musical clock
- Sarabande mit Variationen in d
- Variationen in G

Matthias van den Gheyn
(1721-1785)

- Preludium nr.7 in G

Carl Philipp Emanuel
Bach (1714-1788)

- Sonata per il Cembalo Solo, Wq 54/3
Allegro ma non troppo - Larghetto - Prestissimo

Christoph Willibald
von Gluck (1714-1787)

- Uit: Don Juan
Gavotte
- Uit: Orpheus
Menuet

Gustave van Hoey
(1835-1913)

- Sonate in C

Cor Kee (1900-1997)

- Variaties over een Oudnederlands liefdeslied

Wim Franken (1922-2012) - Danse Nocturne

Bas de Vroome is beiaardier in Naaldwijk, Wateringen, De
Lier, Rijnsburg, Vlaardingen en Spijkenisse. In
Spijkenisse houdt hij zich al vele jaren bezig met jeugd
door excursies te leiden naar het fraaie Eysboutscarillon
met de groepen 7 en 8 van de basisscholen. Meer over
De Vroome is te lezen bij het programma van het
orgelconcert van 27 juli.

20

Matthias van den Gheyn was zoon uit een oude
klokkengietersfamilie, waarvan de geschiedenis
teruggaat tot in de veertiende eeuw. Hij werd
geboren als tweede zoon van André François van
der Gheyn, die ook klokkengieter was, en werkte tot
e
zijn 18 jaar in de gieterij die zijn oom, de
cellebroeder Pieter van den Gheyn, tijdelijk
waarnam, omdat vader André François was
overleden. Daarnaast kreeg hij een degelijke
muzikale opleiding, voornamelijk door de abt D. de
Raick, die organist te Leuven was.
In 1741 werd hij organist van de Sint Pieterskerk te
Leuven. Zijn zes jaar jongere broer Andreas
Josephus zette de klokkengieterij voort en werd
daarin een groot meester van de achttiende eeuw.
Matthias van den Gheyn trouwde in 1745, waarna
zeventien kinderen werden geboren.
Toen in 1745 de Leuvense beiaardierfunctie vrijkwam, werd Matthias van den Gheyn
stadsbeiaardier, na een wedstrijd waarbij de winnaar de jurykosten moest betalen. In
de instructie voor de stadsbeiaardier is onder meer te lezen: "Als te weten dat hy Van
den Gheyn sal gehouden wesen gratis voor de stad op den Bayaerd te spelen voor alle
missen, stads procesien, triumphen etc. ende alle weecken op den vrijen merckdagh,
ende met volle spel, doende accompagneren de bassen, volgens het verzueck van ider
aire die hy sal comen te spelen." Vervolgens werden regels opgesomd voor het
versteken van de trommel en boetes als hij zich zonder toestemming liet vervangen.
"Dat hy, Van den Gheyn in eijgen persoon sal op den Beijaert spelen sonder imant in
syne plaets te mogen surogeren ten zy by expresse permissie". Het inkomen kwam via
de extra bespelingen voor particuliere aangelegenheden, soms wel zes maal per dag.
Niet alleen op de beiaard was hij een meester, kroniekschrijvers uit zijn tijd vermelden
hem als de beste orgelspeler uit de 18e eeuw. Ook componeerde hij, niet alleen voor
orgel en klavecimbel, maar ook voor beiaard. Dankzij een kopie uit 1862 bleven 15
beiaardwerken bewaard. Met name de 11 preludia behoren nog steeds tot het ijzeren
repertoire van de beiaardliteratuur en hebben Matthias van den Gheyn de bijnaam
“Bach van de beiaard” opgeleverd. Waarschijnlijk is Matthias net als zijn broer Andreas
Frans betrokken geweest bij het gieten en stemmen van de klokken. Bij de beiaard van
Nijmegen trad hij samen met zijn oom als zelfstandig klokkengieter op, maar hij ging
ten slotte een andere weg, die van musicus. Bij zijn overlijden in 1785 was in het
"Lovensch Nieuws" te lezen: "D'heer Matthias Van den Gheyn, seer beachten
beyaerder deser stadt en orgelist van St-Peeters kerck en kapittel alhier, seer bekent
om syne uytgegeve musieck werken, soo voor orgel als beyaerd, is overleden op
Woensdag 22 deser."
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Zaterdag 27 juli, 16.15 uur
Bas de Vroome, orgel
Tessa Maalcke, sopraan
Koororgel
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Sechs kleine Präludien
F-dur, BWV 927; C-dur, BWV 933; d-moll, BWV 926
d-moll, BWV 935; c-moll, BWV 934; F-dur, BWV 928

*Heinrich Schütz
(1585-1672)

- O süsser, freundlicher, SWV 285
- Ich will den Herren loben allezeit, SWV 306

Hugo Distler (1908-1942)

- Triosonate, Opus 18/2
Rasche energische halbe - Gehende Viertel Recht geschwinde Achtel

Hoofdorgel
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Concerto d-moll nach Vivaldi, BWV 596
Allegro - Grave - Fuga - Largo e spiccato - Allegro

*Gabriel Urbain Fauré
(1845-1924)

- Uit: Requiem in d mineur,	
  Opus 48
Pie Jesu

Jacques van Ootmerssen
(1950)

- Rondeau Reconstructie

*Sopraan solo

Bas de Vroome studeerde orgel bij Piet Kee en kerkmuziek bij Klaas Bolt en Jan
Boeke aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Na deze studie deed hij een
beiaardstudie aan de Hogeschool voor de Kunsten (Utrecht) bij Todd Fair en Arie
Abbenes. Hij won 8 eerste en tweede prijzen bij nationale en internationale
orgelconcoursen o.a. te Deventer, Nijmegen, St. Albans en Roeselare. In 1994 won hij
het tweede internationale beiaardconcours te Groningen. Sindsdien jureert hij regelmatig bij concoursen.
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Bas de Vroome is als organist
verbonden aan de Hervormde
Gemeente te Delft en als zodanig
hoofdorganist van de Oude en de
Nieuwe Kerk met de 4 monumentale
orgels. In deze gemeente leidt hij ook
een gemengd koor.
Sinds 1994 is hij verbonden aan het
Rotterdams Conservatorium. Hier
doceert hij hoofdvak orgel en als
bijvakken vakdidactiek,
stagebegeleiding en basso continuo.
Door middel van dit bijvak worden de
verschillende vakgroepen bij elkaar
gebracht en is het vak orgel
geïntegreerd in het hele
conservatoriumleven.
Bas de Vroome maakte 12 CD’s,
onder meer met het volledige
orgelwerk van Hugo Distler. In het
kader van het Distlerjaar doceerde hij
in 2008 aan de Internationale
Zomeracademie te Haarlem.

Tessa Maalcke begon met zingen
toen ze negen jaar oud was, bij de
Zangschool Zuid-Holland.
Daarna heeft ze vier jaar musical
zangles gehad bij Ella Dijkhuizen, om
zich vervolgens te wijden aan de
klassieke zang. Na een jaar heeft ze
auditie gedaan op het conservatorium
in Rotterdam en is aangenomen.
Sindsdien volgt ze haar lessen bij
Roberta Alexander, maar krijgt ook
interpretatie lessen bij Frans Huijts en
Carolyn Watkinson.
Tessa is actief als koorzanger bij de
Laurenscantorij en het Laurens
Collegium Rotterdam. Verder heeft
Tessa in 2012 een masterclass
gevolgd bij Jard van Nes.
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Zaterdag 3 augustus, 16.15 uur
Pieter-Jelle de Boer
Richard Wagner
(1813-1883)

- Tristan und Isolde
Vorspiel (bewerking Pieter-Jelle de Boer)

Gabriel Pierné
(1863-1937)

- Trois Pièces, opus 29 (1892)
Prélude - Cantilène - Scherzando de concert

Sergei Rachmaninoff
(1873-1943)

- Uit: Symfonische dansen, opus 43 (1940)
Non allegro (bewerking Pieter-Jelle de Boer)

Paul Hindemith
(1895-1963)

- Sonate I (1936)
Mäβig schnell
Sehr langsam - Phantasie, frei - Ruhig bewegt

Anton Heiller (1923-1979)

- Tanz-Toccata (1970)

Pieter-Jelle de Boer trok in 2010 de
aandacht van de muziekwereld door het
winnen van de hoogste onderscheiding bij
het Antonio Pedrotti dirigentenconcours in
Trento, Italië. Hij trad als gastdirigent op
met onder meer het Orchestre
Philharmonique Royal de Liège, het
Orchestre Haydn di Bolzano e Trento, het
Orchestre National du Capitole de
Toulouse en de SWR Sinfonieorchester
Baden-Baden und Freiburg. Van 2009 tot
2012 was hij als assistent-dirigent
verbonden aan het Orchestre National
Bordeaux Aquitaine; met hen dirigeerde
hij, naast uiteenlopende concerten,
belangrijke producties als de balletreeks
Romeo en Julia van Prokofiev, in 2010.
Hij is tevens principal associate conductor
van het gerenommeerde Parijse
kamerkoor Accentus; onlangs nam hij met
hen een cd op met koorwerken van Leoš
Janáček. Ook keerde hij als gastdirigent
terug bij het orkest van Bordeaux, waarbij
hij tevens soleerde in het 20e
pianoconcert van Mozart. Ten slotte
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werkte hij samen met cellist Pieter Wispelwey voor een reeks concerten met het
Orchestre Philharmonique Royal de Liège.
Pieter-Jelle de Boer werd geboren in Geldrop in 1978. Hij studeerde piano en orgel aan
het Conservatorium van Amsterdam bij respectievelijk Marcel Baudet en Pieter van
Dijk. Gedurende korte tijd had hij les van de Franse organist Jean Boyer in Lyon, wat
een diepe indruk op hem achterliet. Na het afsluiten van zijn instrumentale studies op
masterniveau werd hij toegelaten tot de dirigentenklas van Zsolt Nagy aan het Parijse
Conservatoire National Supérieur de Musique, waar hij in 2007 een Premier Prix
behaalde. Verdere lessen en masterclasses van onder meer Jacques Rouvier, Murray
Perahia, Emanuel Ax, Philippe Entremont en Peter Eötvös completeren zijn muzikale
studieverloop. Als dirigent, ten slotte, assisteerde hij onder anderen Yoel Levi, Kwamé
Ryan en Laurence Equilbey.
Als organist is Pieter-Jelle de Boer een regelmatige gast in internationale concertseries.
Hij was prijswinnaar van de internationale orgelconcoursen van Alkmaar (2003) en
Freiberg (2005) en concerteerde op de grote historische instrumenten van Haarlem,
Groningen en Weingarten. Als pianist is hij laureaat van de Vriendenkrans van het
Amsterdamse Concertgebouw en het eerste Nationaal Concours van de Young Pianist
Foundation. In 2009 maakte hij een opname van pianowerken van Felix Mendelssohn
Bartholdy, die door de Franse vakpers werd geloofd om haar “stralende muzikaliteit” en
“pure charme”. In oktober 2012 verscheen een cd met werken van Sergei
Rachmaninoff.
Pieter-Jelle de Boer is artistiek leider van A Fleur de Notes, een stichting die
kamermuziekconcerten en daaraan verbonden educatieve activiteiten organiseert. Als
componist schreef hij Ciacona, voor piano solo, en Danses concertantes, voor orgel,
koperblazers en slagwerk, voor het eerst uitgevoerd tijdens het festival Toulouse les
Orgues in 2009.

Ondanks zijn geringe bekendheid is Gabriel Pierné toch een markante figuur van de
Parijse orgelschool. Hij was zeer talentvol; op zijn elfde kreeg hij zijn eerste 'premier
prix' en al gauw werd hij toegelaten tot het Parijse Conservatoire national supérieur de
musique, waar hij samen met Claude Debussy les kreeg van César Franck en Jules
Massenet. Op negentienjarige leeftijd mocht hij de begeerde Prix de Rome aan zijn
palmares toevoegen.
Hij heeft een bescheiden orgeloeuvre nagelaten. Niettemin kwam hem in 1890 de eer
toe César Franck op te volgen als organist-titularis van de Sainte Clothildekerk, een
functie die hij waarnam tot 1898; daar kon hij zijn kunnen tonen op het orgel van
Aristide Cavaillé-Coll. Pierné is wellicht bekender als componist van symfonisch werk,
liederen en theatermuziek. Voor harmonieorkest componeerde hij Marche des petits
soldats de plomb (Mars van de tinnen soldaatjes), Marche solennelle en Petit Gavotte
et Farandole. Verder bestaat een bewerking van zijn orkestsuite Ramuntcho met de
delen La Cidrerie en Baskische Rapsodie voor harmonieorkest.
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Zaterdag 10 augustus, 16.15 uur
Arie de Bruijn, orgel
Lucia van Vugt, sopraan
Marc-Antoine
Charpentier (1643-1704)

- O pretiosum
- Lauda Sion Salvatorem

*Louis Couperin
(1626-1661)

- Uit: Pièces d’orgue
Fugue grave sur Urbs Beata Jherusalem
Urbs Beata Jherusalem

François Couperin
(1668-1733)

- Respice in me (à voix seule)

*François Couperin

- Uit: Messe pour les Convents (1690)
Plein jeu / Premier Couplet de Kyrie
e
Fugue sur la Trompette / 2 Couplet de Kyrie
e
Dialogue / 5 et dernier Couplet de Kyrie

Marc-Antoine
Charpentier

- Gloria in excelsis Deo

*François Couperin

- Uit: Messe pour les Convents
Elévation / Tierce en Taille
Offertoire sur les grands jeux
Agnus Dei / Plein jeu

Marc-Antoine
Charpentier

- Stabat Mater dolorosa
- Salve Regina

TOELICHTING
François Couperin, bijgenaamd ‘Le Grand’, organist en klavecinist aan het hof van
Lodewijk XIV in Versailles, wordt zowel binnen als buiten Frankrijk gezien als een van
de belangrijkste barokcomponisten. Couperin weet als geen ander zijn persoonlijke stijl
te verbinden met de specifieke eigenschappen van het klavecimbel en het Franse
barokorgel. In 1685 – het geboortejaar van J. S. Bach- werd François op 17 jarige
leeftijd benoemd tot organist op het beroemde orgel van de Saint-Gervais te Parijs.
Vijf jaar later componeert de dan 22 jarige Couperin zijn Messe propre pour les
Couvents de religieux et religieuses. Deze mis vormt de rode draad door dit
programma. Rijk versierde, devote barokmuziek, waarin alle klankkleuren van het orgel
prachtig geëtaleerd worden:
- Plein jeu - de mis opent met een voornaam mixturenplenum (16’, 8', 4’, 2’ en
mixtuur),
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- Fugue sur la trompette – Franse fuga’s klinken op tongwerken: trompet 8’, aangevuld
met bourdon 8’ en prestant 4’,
- Dialogue sur la trompette du grand clavier et sur la montre, le bourdon et le nasard
du positif - een dialoog tussen de sopraan en de bas van de trompet, met een krachtige
afsluiting op de trompet,
- Duo sur les tierces – een speels duet in: achtste, zestiende en tweeëndertigste
noten, tussen de tertsregisters.
- Chromhorne sur la taille – een versierd meditatief deel met de ‘chromhorne’ in de
tenor
- Tierce en taille – nog een rijk versierd meditatief deel met het ‘tertsregister’ in de
tenor, bij de opheffing (Elevatie) van brood en wijn.
- Offertoire sur les grands jeux – het ‘Grand jeu’ is een tongenplenum, aangevuld met
bourdon 8’, prestant 4’en de cornet, maar zonder de mixtuur!
Louis Couperin, de oom van François, was diens voorganger als organist in de St.
Gervais. De Fugue Grave over de gregoriaanse hymne Urbs Beata Jherusalem, wordt
– zoals eerder opgemerkt - naar Franse gewoonte met tongwerken gespeeld.
De orgelwerken worden afgewisseld met fijnzinnige vocale muziek van Couperin en
Charpentier. Van Couperin het Maria-motet ‘ à voix seule’ Respice in me, divina mater (
Zie naar mij om, Moeder Gods) en het motet naar psalm 12 (13) Usquequo, Domine
oblivisceris me in finem (Hoelang Here zult Gij mij voortdurend vergeten?)
Het programma wordt omsloten door de subtiele werken van Marc-Antoine
Charpentier. Zijn karakteristieke melodievoering en harmonieën geven zijn werken een
bijzondere zeggingskracht: Een vertellend O pretiosum et admirabile convivium ( O
kostbaar en wonderbaarlijk Avondmaal), de rijk uitgewerkte middeleeuwse sequens
Lauda Sion Salvatorem ( Bezing Sion je bevrijder), maar ook de eenvoud van het
serene Stabat Mater dolorosa (De Moeder stond door smart bevangen) en ten slotte de
gracieuze Maria antifoon Salve, Regina, Mater
misericordiae (Wees gegroet, koningin, moeder van
barmhartigheid).
Kortom: Vocale en instrumentale kerkmuziek uit
Franse barok.
Arie de Bruijn volgde orgellessen bij o.a. Cor
Visser, Lambert van Eekelen en Ton Kos. In 1977
behaalde hij het diploma “Kerkelijk Orgelspel” bij de
Gereformeerde Organistenvereniging en in 1981 het
“Diploma Kerkmuziek” bij de Commissie voor de
Kerkmuziek van de Hervormde Kerk.
Hij is inmiddels 25 jaar organist van de
Gereformeerde Kerk “De Morgenster” in
Papendrecht, treedt op als organist en klavecinist, is
dirigent van vocaal ensemble Chantez en voorzitter
van de Stichting Zaterdagmiddagconcerten te
Papendrecht, waarvoor hij in 2004 een koninklijke
onderscheiding ontving.
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Sopraan Lucia van Vugt begon op zeer jonge leeftijd
met zingen in de Ned. Herv. Kerk te Leusden-Zuid
waar haar vader organist was. Later ging zij naar het
jeugdkoor en vervolgens naar de Nederlandse
Cantorij o.l.v. Maarten Kooij in Soest waar zij tot haar
e
18 jaar in het koor heeft gezongen en veelvuldig
solo’s vertolkte. Ook zong zij een aantal jaren mee in
de Domcantorij te Utrecht, waar Maarten Kooij cantor
was.
Ongeveer 15 jaar geleden heeft zij de draad weer
opgepakt en is zij eerst weer gaan zingen bij Maarten
Kooij in een serie maandelijkse concerten. Vanaf
2001 zingt zij bij Cappella Breda o.l.v. Daan
Manneke. Verder is zij vaste zangeres bij ensemble I
Buoni Antichi o.l.v. Guido Groenland en zingt zij
geregeld bij Collegium Musicum Amsterdam o.l.v.
Anthony Zielhorst en in het Gelders Utrechts
Cantatekoor o.l.v. Harry Brasser.
Zanglessen volgde ze bij Ingrid Kappelle en sinds een aantal jaren bij Jan Heije.
Momenteel heeft zij ook les van Xenia Meijer.
Lucia verleent haar medewerking aan talloze koor- en soloprojecten. Zo zong zij vorig
jaar de Leçons de ténèbres van Michel-Richard Delalande.
Als ensemblezangeres reist zij met verschillende koren door heel Europa. Onlangs gaf
zij met ensemble Noëma o.l.v. Koen van der Meer onder meer in Duitsland en
Nederland 5 concerten waar zij in een dubbelkwartet twee motetten van J.S. Bach en
Hoogliedmotetten van M. Franck uitvoerde.

Marc-Antoine Charpentier was een leerling van Giacomo Carissimi in Rome. Na zijn
terugkeer in Parijs werd hij privécomponist voor Maria van Guise (tot haar dood in
1688) en componeerde later voor de Comédie Française, waar hij samenwerkte met
Molière. De samenwerking met de toneelgroep ging nog geruime tijd door na Molières
dood in 1673. Rond 1688 werd Charpentier componist voor de jezuïeten en in 1698
kapelmeester van de Sainte-Chapelle.
Naast twee opera's en diverse toneelmuzieken schreef Charpentier veel kerkmuziek,
onder meer tien missen, een requiem en andere liturgische muziek met instrumentale
begeleiding, variërend van enkele instrumenten tot volledig orkest. De Prélude van zijn
Te Deum in D groot voor solisten, koor en orkest fungeert sinds jaar en dag voor vele
Europese televisiekijkers als herkenningsmelodie van Eurovisie-uitzendingen. De
melodie was ook de basis voor de Eurovisiemars voor harmonieorkest.
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Zaterdag 17 augustus, 16.15 uur
Rob Nederlof, orgel
Josef Rheinberger
(1839-1901)

- Orgelsonate nr.11 in d-moll, opus 48
Agitato - Cantilene - Intermezzo – Fuge

Carl Philip Emanuel
Bach (1714-1788)

- Sonate nr.5 in d-moll
Allegro - Andante - Allegro (thema met 9 variaties)

Joseph Haydn
(1732-1809)

- Flötenuhrstücke (1793)
Vivace - Marche

Wolfgang Amadeus Mozart - Ouverture in C, KV 399
(1756-1791)
Ludwig van Beethoven
(1772-1827)

- Scherzo en Allegro

Carl Czerny (1791-1857)

- Praeludium in G-dur, opus 698/4

Franz Liszt (1811-1886)

- Präludium und Fuge über B-A-C-H

TOELICHTING
Rheinberger heeft enorm veel muziek gecomponeerd. Het orgel had daarin een grote
rol. Hij heeft niet minder dan 20 grote orgelsonates geschreven. De Cantilene is
misschien wel het beroemdste stuk van hem. U hoort vandaag de hele sonate.
Rheinberger was een groot Bach-bewonderaar en zijn schrijfwijze is dan ook een
synthese tussen het Bachse contrapunt en de romantische gevoelswereld.
Als componist geldt Carl Philipp Emanuel Bach als een van de belangrijkste
vertegenwoordigers van de Empfindsame stijl, die sterk de nadruk legt op een
gevoelvolle expressie en dicht bij de Sturm und Drang ligt. In dit opzicht is hij een
overgangsfiguur tussen de barokstijl van zijn vader en het classicisme van de Eerste
Weense School met Mozart, Haydn en Beethoven. Hij was verder een belangrijk
muziektheoreticus voor klavierinstrumenten. Hij kende alle mogelijke theorieën en
technieken en men mag hem zelfs beschouwen als de vader van de moderne
pianotechnieken. Zijn “Versuch über die wahre Art das Klavier zu spielen” (1753 1762) is fundamenteel voor de kennis van de stijl van klavierinstrumenten in de tweede
helft van de achttiende eeuw.
Zowel Haydn als Mozart en Beethoven hebben voor het zogenaamde Flötenuhr
gecomponeerd. Een Flötenuhr is een mechanisch muziekinstrument dat d.m.v. een rol
met stekers een echt orgeltje met balg en pijpen kon laten spelen. De Flötenuhren
waar Haydn zijn stukjes voor heeft gecomponeerd zijn nog steeds te beluisteren. Ze
e
vormen als het ware een 18 eeuwse CD waarop wij de speelmanieren uit die tijd nog
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steeds kunnen horen en bestuderen. Mozart was zeer verzot op het orgel en heeft
zelfs in Nederland op het beroemde orgel in de St. Bavokerk in Haarlem gespeeld. Hij
heeft echter geen specifieke orgelmuziek geschreven. Deze ouverture is eigenlijk voor
klavecimbel geschreven maar klinkt op het orgel misschien nog wel beter. De
Ouverture komt uit een Suite in de stijl van Händel. Na een Franse ouverture met
terrassendynamiek volgt een prachtige fuga.
Tussen 1792 en 1794, terwijl hij zich inmiddels definitief in Wenen gevestigd had, nam
hij lessen bij Joseph Haydn. Maar tussen de twee boterde het niet erg. Haydn was
verbaasd over de 'woede' in Beethovens muziek en deed zelfs een poging om de
publicatie van een van diens eerste pianotrio's tegen te houden. Beethoven vond dat hij
te weinig leerde bij Haydn en nam in het geheim les bij de componist Johann Schenk,
die een betere leraar bleek, omdat deze fouten uit het werk van Beethoven haalde die
Haydn – mogelijk uit gebrek aan interesse – over het hoofd had gezien. Dit zou kunnen
suggereren dat Haydn toentertijd de grootte van Beethovens talent niet juist had
geschat
Czerny was een Oostenrijkse componist, pianist en pianopedagoog. Hij is vooral
bekend door zijn pedagogische composities. Czerny kreeg aanvankelijk pianoles van
zijn vader, een bekende pianovirtuoos, en hij was op tienjarige leeftijd al een briljante
pianist, en daarom werd hij leerling van Ludwig van Beethoven. Hij was de leraar van
Franz Liszt en schreef meer dan 1000 composities, waarvan de pedagogische werken
"Schule der Geläufigkeit" en "Schule der linken Hand", en talrijke etudes ook
tegenwoordig nog bij het piano-onderwijs gebruikt worden. Hij wordt tot de belangrijkste
leden van het Weense muziekleven.
De naam BACH is in het Duitse notennamensysteem als echte noten te noteren. B=
bes en H=b. Dus in onze naamgeving krijg je dan het motiefje Bes-A-C-B. Talloze
componisten hebben als eerbetoon aan Bach dit thema gebruikt, onder wie Franz
Liszt. Ook in een aantal composities van Bach is dit motief te vinden.
Rob Nederlof studeerde orgel bij Maurice Pirenne, piano bij Alexadru Hrisanide en
klavecimbel bij Gerard Dekker aan het Brabants Conservatorium. Hij sloot zijn drie
studies af met het behalen van de diploma’s Docerend Musicus en Uitvoerend
Musicus. Rob Nederlof volgde diverse meester-cursussen in binnen- en buitenland o.a.
bij Bernard Lagacé, Albert de Klerk, Piet Kee, Luigi Tagliavini. Tevens studeerde hij bij
Prof. Gisbert Schneider aan de Folkwang Hochschule te Essen (Duitsland).
Hij concerteerde in vele belangrijke
concertzalen en kerken in heel Europa (onder
andere Smetana-zaal Praag, Berliner Dom,
Thomaskerk Leipzig, St. Bavokerk Haarlem,
Hofkapel Schönbrunn, Dom van Salzburg
Wenen, Concertgebouw Amsterdam). Ook
heeft hij meegewerkt aan een groot aantal
CD-opnames en is hij regelmatig te
beluisteren en te zien op radio en televisie.
Rob Nederlof is docent aan het Factorium
Tilburg, Podiumkunsten en is organist van de
Heuvelse kerk en Petrus en Paulus kerk te
Tilburg en van de Sint Jan in Goirle.
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Zaterdag 24 augustus, 15.00 uur
Hylke Banning, beiaard
*Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Sonate voor viool en basso continuo, BWV 1021
Adagio - Vivace - Largo - Presto

**Claude Debussy
(1862-1918)

- La Fille aux Cheveux de Lin

John Courter (1942-2010)

- Gaudi’s chimneys: ‘Whimsical Dances for Carillon’ (2002)
The Undulating Chimneys of Casa Batlló (1941-2010)
The Mushroom Chimneys of Park Güell
The Geometric Chimneys of Güell Palace

Geoffrey L. Cook (1948)

- Twilight Hour

***Felix MendelssohnBartholdy (1809-1847)

- Lied ohne Worte opus 38, nr. 6
- Lied ohne Worte opus 53, nr. 4

***Emmerich Kálmán
(1882-1953)

- Komm Lilly, setz’ dich zum Klavier
- Für mich blinkt kein Sternlein am Himmel

Emilien Allard (1915-1976) - Image nr.2
Jozef Philip Michel Antoine - Uit: De Witte Cowboy
Lerinckx (1920-2000)
Vier witte eendjes
Geert d’Hollander (1965)

- A Swinging Suite
A Sweet soft Samba
Irish Air
A Crazy Ritornello
Triumphant March

* Bewerking Bob van Wely
** Bewerking Mar Bruinzeel
*** Bewerking Bernard Winsemius
Hylke Banning, geboren in 1961 te Leeuwarden, studeerde Elektrotechniek aan de
Universiteit Twente. Ruim tien jaar kreeg hij in Sneek orgelles van Dirk S. Donker. Toen
hij na zijn VWO en HTS -opleiding in Friesland op de campus van de universiteit te
Enschede arriveerde, ontdekte hij de klokken van de campusbeiaard. Bijna negen jaar
lang heeft hij daarna beiaardles gehad van Karel Borghuis. Sinds 1 mei 1992 is hij zijn
leermeester opgevolgd als stadsbeiaardier van Oldenzaal.
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Ook volgde hij als student van de
Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort
enkele jaren lessen bij Arie Abbenes,
stadsbeiaardier van onder meer Utrecht en
Eindhoven. Van 1994 tot 2000 was Banning
secretaris van de Nederlandse KlokkenspelVereniging en bijna tien jaar lid van de
redactie van 'Klok en Klepel' (het
verenigingsblad van de NKV). Verder was hij
van 1996 tot 2008 secretaris van de Beiaard
Wereld Federatie. Hij zingt als tenor bij
Kamerkoor Canteklaer in Enschede.
Momenteel woont hij in Amersfoort en is hij
sinds vorig jaar werkzaam bij Trans Link
Systems, het bedrijf achter de OV-chipkaart.
In zijn vrije tijd is hij webmaster van onder
meer www.klokkenspel.org (NKV),
www.carillon.org (WCF), www.canteklaer.nl,
en www.plechelmusbasiliek.nl.

John Courter (1942-2010) was hoogleraar muziek en organist aan het Berea College
in Berea, Kentucky, sinds 1971. Sinds het jaar 2000 was hij ook de beiaardier van het
College, toen daar een carillon werd geïnstalleerd. Hij doceerde orgel, piano, beiaard,
muziektheorie en compositie. Hij was ook organist aan de Union Church in Berea.
Afkomstig uit Lansing, Michigan, behaalde hij diploma’s aan Michigan State University
en de University of Michigan. Hij studeerde carillon bij Wendell Westcott aan Michigan
State University en bij Todd Fair aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort,
waar hij zowel het Praktijkdiploma Beiaardspel (1988) als het diploma Uitvoerend
Musicus (1996) behaalde. Courter studeerde compositie in Nederland bij Jaap Zwart
Jr. Zijn Gregoriaanse Triptych en Evocation wonnen prijzen in een internationale
compositiewedstrijd, en zijn gepubliceerd door het Guild of Carillonneurs in North
America. Andere stukken zijn gepubliceerd in Duitsland en Nederland. Onder de meer
recente opdrachten zijn een Suite voor de nieuwe Paccard Beiaard aan Ball State
University in Muncie, Indiana, en Gaudi's Chimneys, een verzameling van drie dansen
voor carillon, gecomponeerd ter gelegenheid van de viering van de 150ste
geboortedag van de Catalaanse architect Antoni Gaudi.
John Courter was een Fellow van de American Guild of Organists, en bekleedde er
leidinggevende posities. Hij zat in de Raad van Bestuur van het Gilde van Beiaardiers
in Noord-Amerika en de Wereld Beiaard Federatie. Hij trad op in het Bok Tower
Gardens (Florida) Carillon Festival in 1996 en 2001, het Wereld Beiaard Federatie
Congres in Chambéry, Frankrijk, en op het Berkeley (Californië) Festival. In 1993 werd
hij bekroond met de Berkeley Medal als erkenning voor zijn bijdrage aan de
beiaardkunst.	
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Zaterdag 24 augustus, 16.15 uur
Jan van de Laar, orgel
John van den Beemt, cello
Josef Gabriel Rheinberger - Uit: Meditationen`, opus 167
(1839-1901)
Preludio no. 5
*Josef Gabriel Rheinberger - Abendlied
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- Preludium, Trio en Fuga, BWV 545

**Johann Sebastian Bach

- Suite voor cello solo in G, BWV 1007
Prélude - Allemande - Courante - Sarabande Menuet I en II – Gigue

César Franck (1822-1890) - Cantabile
Georges Bizet (1838-1875) - Uit: L’Arlésienne Suite no.2
Farandole (bew. Jörg Abbing)
*Max Bruch (1838-1920)

- Kol Nidrei, opus 47

*cello en orgel
**cello solo
Jan van de Laar behaalde het diploma solospel orgel met onderscheiding van
muzikaliteit aan het Utrechts Conservatorium. Vervolgens studeerde hij klavecimbel en
piano. Hij volgde cursussen bij o.m. Anton Heiller (Bach) en Ewald Kooiman (oudfranse muziek). Hij nam deel aan interpretatiecursussen voor oude muziek bij Alan
Curtis en William Christie te Innsbruck.
Hij treedt veelvuldig op als solist in binnen- en buitenland en maakte tal van radioopnamen voor de verschillende Nederlandse omroepen en de BBC. Hij maakte
opnames voor de KRO radio op historische orgels in Oostenrijk (o.m. Stiftkirche Zwettl)
en in Italië (o.m. Dom van Pistoia).
Als continuospeler treedt hij op bij diverse ensembles, ondermeer bij het Brabantsch
Muzyk Collegie. Na zijn plaatdebuut in 1986 met Bachs Clavierübung III maakte hij
diverse cd-opnames: zo verscheen een cd “Die Bachsche Schule” opgenomen op het
fraaie Holzhay-orgel van de abdijkerk van Neresheim evenals diverse cd’s die in
Helmond werden opgenomen op het orgel van de St. Lambertuskerk. Met het
Nationaal Kinderkoor o.l.v. Silvère van Lieshout maakte hij een CD met koor- en
orgelwerken van de Oostenrijkse organist en componist Anton Heiller en van
het Requiem van Gabriel Fauré.
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Recent verschenen drie nieuwe cd’s die
de veelzijdigheid van zijn spel
onderstrepen; twee opnames van het
Robustelly-orgel en één van het nieuwe
orgel dat Hans van Rossum bouwde
voor de Dorfkirche te Saarn/Mülheim.
Regelmatig doceert Jan van de Laar in
workshops en cursussen voor
interpretatie.
Als organist en dirigent is Jan van de
Laar sinds 1976 verbonden aan de St.
Lambertuskerk te Helmond waar hij het
befaamde Robustelly-orgel uit 1772
bespeelt.
Hij is als artistiek leider verbonden aan
de stichting LambertusKerkConcerten
en dirigent van het koor Nuove Musiche,
dat deel uitmaakt van deze organisatie.
Jan van de Laar is docent aan de
muziekafdeling van het KunstKwartier Helmond. Hij is vanaf 1 januari 2009 voor het
Robustelly-orgel benoemd tot stadsorganist van de gemeente Helmond

John van den Beemt studeerde cello bij
György Schiffer aan het Brabants
Conservatorium in Tilburg en behaalde daar
het diploma solospel. Vervolgens behaalde
hij de akte kamermuziek bij Elias Arizcuren
aan het Utrechts Conservatorium. Hij
bekwaamde zich op de barokcello bij Jaap
Terlinden en Wouter Möller.
Momenteel geeft hij les aan de CKEmuziekschool in Eindhoven. Daarnaast
speelt hij in een barokorkest, het Collegium
Instrumentale Eindhoven. John was
verschillende keren kerndocent bij het Cello
Festival Dordrecht.
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Zaterdag 31 augustus, 15.00 uur
Gildas Delaporte en Roy Kroezen, beiaard
*Guiseppe Verdi
(1813-1901)

- Uit: Rigoletto
Caro nome (Aria, Gilda)
- Uit: Il Trovatore
Tacea la notte
Coro di Zingari

*Richard Wagner
(1813-1883)

- Uit: Tannhäuser
O du mein holder Abendstern
Chor der älteren Pilger

*Claude Debussy
(1862-1918)

- Uit: Children’s corner (1908)
Doctor Gradus ad Parnassum
Jimbo’s Lullaby
Serenade of the Doll
The Snow is dancing
The little Shepherd
Golliwagg’s Cake-walk

*Carl Maria von Weber
(1786-1826)

- Aufforderung zum Tanz, opus 65 (1819)

*Bewerking: R.D. Kroezen

TOELICHTING
De componisten Verdi en Wagner zijn dit jaar 200 jaar geleden geboren. Van beiden
klinken delen uit hun opera’s. Wagner was de schoonzoon van Franz Liszt. Voordat
opera’s van Wagner in première gingen had Liszt delen daaruit vaak al op zijn eigen
pianorecitals gespeeld. De hier gespeelde delen uit Tannhäuser zijn dan ook
pianobewerkingen van Liszt.
Debussy schreef Children’s Corner voor zijn dochtertje Chou-Chou. De delen hebben
Engelse titels omdat Chou-Chou een Engels kamermeisje had. Jimbo’s Lullaby is een
foutieve benaming voor het deel. Debussy doelde op de bekende olifant Jumbo.
Golliwagg’s Cake-walk is één grote parodie, namelijk op een jazzthema en op Richard
Wagners “Tristan und Isolde“.
Carl Maria von Webers Aufforderung zum Tanz is de eerste concertwals die is
geschreven. Hij schreef het werk voor zijn vrouw Caroline met wie hij toen net een paar
maanden getrouwd was. Het is geschreven in de rondovorm wat betekent dat het
thema steeds weerkeert.
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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
Roy Kroezen (1967) studeerde orgel aan het
conservatorium te Arnhem (1987-1993), bij Cor van
Wageningen en Theo Jellema. Van 1991 t/m 1996
studeerde hij aan de Nederlandse Beiaardschool,
waar hij les kreeg van Bernard Winsemius. Van 2010
tot 2012 nam hij deel aan de Meerjarige Dirigenten
Opleiding.
Roy Kroezen is sinds 1994 organist aan het
Apostolisch Genootschap in Hilversum. Van 1998 tot
2009 was hij adjunct-beiaardier te Rhenen. Van juli
2002 tot en met juli 2003 was hij vervangend
beiaardier te Geldrop.
In april 2005 werd hij benoemd tot stadsbeiaardier te
Zwolle, en in 2009 beiaardier te Hoogeveen.
Sinds 2013 is hij dirigent van het Overdagkoor te
Zwolle. Hij gaf beiaard- en orgelconcerten in de
Verenigde Staten, Japan, Curaçao, en in
verscheidene Europese landen.
Hij maakte met het Evangelisch Luthers projectkoor “Via Musica” in 1995 als organist
een reis naar Duitsland, Polen, Hongarije en Tsjechië.
In 2002 werd er in het Radio 4 programma “De wandelende tak” aandacht besteed aan
een beiaardconcert dat hij gaf op de Munttoren te Amsterdam met Griekse muziek,
oorspronkelijk voor het Griekse hakkebord.
In 2009 maakte hij samen met zangeres Clara de Vries een cd in de combinatie zang
en beiaard. Voor het Apostolisch Genootschap speelt hij regelmatig orgel tijdens
samenkomsten in De Doelen te Rotterdam, alsmede in 2001 tijdens de samenkomst in
de Jaarbeurs te Utrecht. Voor het Apostolisch Genootschap neemt hij deel aan een
werkgroep bronnenonderzoek, dat de herkomst van liederen tracht te achterhalen.
Hij is voorzitter van de Muziekcommissie van de Nederlandse Klokkenspelvereniging.
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Zaterdag 31 augustus, 16.15 uur
Roy Kroezen, orgel
Gildas Delaporte, viool

*Camille Saint-Saëns
(1835-1921)

- Berceuse, opus 38

**Leon Boëllmann
(1862-1897)

- Uit: Suite Gothique, opus 25
Menuet Gothique

*Gabriel Urbain Fauré
(1845-1924)

- Berceuse

**Leon Boëllmann
(1882-1897)

- Uit: Suite Gothique, opus 25
Prière à Notre-Dame

*Maurice Ravel
(1875-1937)

- Berceuse sur le nom Gabriel Fauré

*Marco Enrico Bossi
(1861-1925)

- Adagio voor viool en orgel, opus 84

*Lili Boulanger (1893-1918) - Nocturne & Cortège
*André Caplet (1878-1925) - Adagio pour violin et orgue
*Georg Friedrich Händel
(1685-1759)

- Sonate in g

***Johann Sebastian Bach - Uit: Sonate in C
(1685-1750)
Largo
*Arcangelo Corelli
(1653-1713)

- La Folia

* Viool en orgel
** Orgel solo
*** Viool solo

Zie ook vorige beide pagina’s
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Zondag 22 september, 16.15 uur
Barokensemble Scordatura: Axel Wenstedt, orgel; Jo Hennen, saxofoon;
Julius Dreyfsandt zu Schlamm, dichter en spreekstem
Anton Bruckner
(1824-1896)

- Vier korte orgelpreludia in Es (1837)

*Giovanni Paolo Cima
(1570-1622)

- Sonate voor zink en bc

Unico Wilhelm van
Wassenaar (1692-1766)

- Orgelkoraal “Gebed voor de Predicatie”

*Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

- 1 Gambasonate, BWV 1027

John Cage (1912-1992)

- Organ 2 / ASLSP (05-09-2001 t/m 05-10-2013)

**Ryo Noda (*1948)

- Improvisation II

Eugène Joseph Bozza
(1905-1991)

- Aria voor altsaxofoon en orgel (1936)

Georg Muffat (1653-1704)

- Uit: Apparatus musico-organisticus (1690)
Toccata X in d

***Jean Philippe Rameau
(1683-1764)

- “La Poule”

e

* tenorsaxofoon en orgel
** altsaxofoon solo
*** sopraansaxofoon en orgel

TOELICHTING
De muziek wordt aangekondigd in dichtvorm en voorafgegaan door op de muziek
geïnspireerde gedichten. Barokensemble Scordatura (www.scordatura.nl) benadert
sinds 2011 net als de rasmusici in de baroktijd die muziek met het weloverwogen
experiment maar wel in de authentieke geest. In verschillende samenstellingen werd
gespeeld in kastelen en kerken, o.a. Waalre, Heeswijk, Geldrop, en tijdens de Deventer
boekenmarkt. In dit concert draait het om de saxofoon, het programma rondom de viool
van Jos Koning klonk in mei 2012 al in het kasteel van Geldrop.
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Jo Hennen (Geldrop), sopraan-, tenor- en altsaxofoon. Hij studeerde UM saxofoon,
schoolmuziek, lichte muziek en piano aan het Maastrichtse conservatorium. Hij speelde
saxofoon in het Limburg Saxofoonkwartet, het ensemble moderne muziek Contraint en
in diverse jazzformaties. Hij werkte mee aan cd-opnames en radio en tv-programma’s.
Jo speelt cello en saxofoon in het Symfonie Orkest Eindhoven en saxofoon in
Saxofoonkwartet “Room11” en orkest Die Flegel. Hij is docent saxofoon en
ensembleleider aan de muziekscholen in Veghel en Beek&Donk. Volgde als liefhebber
celloles bij Wikkie Vis (Sint-Oedenrode), en speelt graag barokmuziek.
Axel Wenstedt (SintMichielsgestel) orgel. Hij is
begonnen met pianoles bij
organist-klavecinist Gerard
Dekker en kamermuziekles
bij A. Seyler in Nijmegen.
Als organist en klavecinist is
hij autodidact, sinds 1971.
Naast zijn werk als huisarts
speelde hij veel continuopartijen bij koren en
orkesten, en kamermuziek
met (semi-)professionele
musici. Axel verzorgde
marktorgelconcerten in en buiten de regio. In Geldrop bespeelde hij in 2007 het orgel,
met violist Rob Meeusen. Een dubbelconcert van Bach werd op klavecimbel gespeeld
samen met pianist Ivo Jansen o.l.v. Lucas Vis, en met klavecinist Eelco Kooiker. Als
huisklavecinist/organist van kasteel Heeswijk organiseert en speelt hij de muziek op de
Open Dagen. Hij is lid van de orgelcommissie van het Smitsorgel te Sint-Oedenrode.
Van dichter Julius Dreyfsandt zu Schlamm (Sint-Oedenrode) zijn dichtbundels
uitgegeven in het Nederlands, Duits en Hongaars en op internet. Ontmoetingen met
mensen en eigen levenservaringen “dwongen” hem antwoorden te zoeken op de
vragen die uit het menselijk bestaan kunnen voortvloeien. Pas op latere leeftijd heeft hij
deze ervaringen en vragen verwoord in zijn gedichten. De dood noch de diepte wordt
geschuwd en met immer vragende weemoed benaderd. Daar staan ook humor en
zelfspot tegenover. Kortom een brede waaier aan levensbeschouwelijke onderwerpen
die Julius gestalte geeft in zijn gedichten. .
Het werk van John Cage is het langste orgelwerk ter wereld, bedoeld voor een nieuw
orgel in de uit 1050 stammende, lege Buchardi Kirche in Halberstadt (Duitsland). In
1361 werd voor de Dom van Halberstadt het eerste grote orgel ter wereld gebouwd. Als
het orgelwerk van Cage na 639 stille jaren in 2001 zou starten, dan moest het zo
langzaam gespeeld worden, dat het ook weer 639 jaar later, dus in het jaar 2639, zou
eindigen. Na de start op 5 september 2001 werden er af en toe pijpen in het orgel
bijgeplaatst: de „Klangwechsel“, zie ook www.john-cage.halberstadt . Er bestaat een
CD met het hele werk, enigszins bekort van 639 jaar tot 75 minuten.

39

Zondag 13 oktober, 16.15 uur
HANDEL-concert Piet J. Groenendijk, orgel
Simone Pannes, sopraan
George Frideric Handel
(1685-1759)

- *Uit: Xerxes
Ombra mai fù
- Fugue in c
- *Uit: Neun Deutsche Arien
Meine Seele hört im Sehen
- Concerto in F voor orgel en strijkers (arr. Pierre Gouin)
(bekend onder de naam “de koekoek en de nachtegaal”)
Larghetto - Allegro - Larghetto – Allegro
- *Uit: Rinaldo
Lascia ch’io pianga
- *Uit: Messiah
He shall feed his flock
- Fugue in a
- *Uit: Messiah
I know that my Redeemer liveth
- Fantasia in C
- *Uit: Joshua
Oh, had I Jubal’s lyre

*sopraan en orgel

TOELICHTING
Georg Frideric Handel (1685-1759) componeerde geen grote orgelwerken, zoals we
die van J.S. Bach kennen. Dat is niet zo verwonderlijk, de orgels die Handel in Italië en
in Engeland aantrof, waren meestal 1-manualige instrumenten zonder pedaal. Er zijn
diverse klavierwerken van Handel bekend, maar zonder pedaalpartij, zodat ze
evengoed op klavecimbel kunnen worden gespeeld. Overbekend zijn natuurlijk de
talrijke concerten voor orgel en orkest. Deze werden vaak uitgevoerd als intermezzo bij
uitvoeringen van opera's en oratoria met Handel als solist. Daarbij waren soms
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complete delen die door hem werden geïmproviseerd. Deze orgelconcerten werden
zeer geliefd en er werden allerlei arrangementen van gemaakt.
Op het programma staat een van de bekendste orgelconcerten met als bijnaam “de
koekoek en de nachtegaal”. Op het orgel in de Brigidakerk is een niet al te “dik”
geschreven arrangement het best geëigend. Op die manier zijn de diverse stemmen
goed te volgen. Verder volgen nog twee fuga's voor klavier, die op orgel prima klinken.
De fuga in a-moll heeft een opvallend thema met een dalende septiem in het begin. Uit
beide fuga's blijkt eens te meer het vakmanschap van Handel. Een minder doorwrocht
stuk is de Sonata in C, gewoon een leuk speel- en luisterstuk.
De meeste stukken voor sopraan en orgel zullen redelijk bekend zijn. Oorspronkelijk
zijn de meeste bedoeld met orkestbegeleiding, hier worden dus ook weer
arrangementen gebruikt. Stukken als “Ombra mai fú” en “Lascia ch'io pianga” zijn
afkomstig uit de opera's “Xerxes” en “Rinaldo”. Handel weet daarmee direct het hart
van de luisteraar te bereiken. Een prachtige aria is ook “Meine Seele hört im Sehen”,
dat gaat ook op voor de drie afsluitende aria's uit oratoria. Handel op zijn best.
Bach en Handel worden vaak in één adem genoemd en dat is ook terecht. Hoezeer
hun stijl ook verschillend is, het zijn beiden grootmeesters op hun gebied. Daarvan
weet Handel als geen ander het publiek onmiddellijk aan te spreken.

Piet Groenendijk studeerde aanvankelijk orgel bij onder
meer Cor Visser (Dordrecht) en Piet van de Kerkhoff
(Rotterdam). Vanaf 1969 aan het Rotterdams
Conservatorium bij Arie J. Keijzer. Hij deed eindexamen
in 1975. De prijs van Uitnemendheid behaalde hij in
1978.
Theoriestudie vanaf 1973 eveneens aan het Rotterdams
Conservatorium. Docenten waren o.a. Ludwig Otten,
Roel Riphagen en Jan Kleinbussink. Eindexamen in
1977.
Piet is cantororganist in Zwijndrecht-Groote Lindt (19711978) en in Diepenveen (1981-1992).
In 1976 werd hij aangesteld als docent
muziektheoretische vakken aan het Rotterdams
Conservatorium. Sinds 2000 is hij actief als medewerker
ICT aan hetzelfde instituut. Hiertoe behoort het
ontwikkelen van oefen- en tentamenmateriaal voor
gebruik op de computer en het beheer van de digitale leeromgeving. Tevens maakt hij
deel uit van de examencommissie orgel van het Koninklijk Conservatorium te Den
Haag.
Tot 1992 was hij actief als organist en klavecinist en ook als continuospeler bij diverse
koren en ensembles in binnen- en buitenland. Daarna is hij zich meer gaan
concentreren op compositie. Sinds 2006 heeft hij het orgelspelen weer opgepakt en is
hij de bespeler van het Vollebregt-orgel (1854) van de Sint-Genovevakerk te Breugel.
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Simone Pannes (Neuss, 1977) studeerde Katholieke
Kerkmuziek in Essen, Düsseldorf en Berlijn o.a. bij
Jörg Stephan Vogel (Gregoriaans), Wolfgang Seifen
(orgel & improvisatie), Adele Stolte (zang) en Uwe
Gronostay (koordirectie). Bij Gronostay was zij
tevens enige jaren assistent-dirigent van het koor van
de Universität der Künste te Berlijn. Na het succesvol
afsluiten van haar kerkmuziekstudie volgde zij de
masterstudie Koordirectie aan het conservatorium
van Würzburg bij Prof. Jörg Straube. Deze opleiding
rondde zij af met een indrukwekkende productie van
de opera Orfeo van Monteverdi. Simone
specialiseerde zich verder in de authentieke
uitvoeringspraktijk van het Gregoriaans bij Prof.
Stefan Klöckner en Godehard Joppich. Daarnaast
verdiepte zij zich in Solozang Oude Muziek, o.a. bij
Alan Wilson (London) en Maria Jonas (Köln).
Als zangeres werkt(e) Simone mee in het koor ‘Chorwerk Ruhr’ o.l.v. Frieder Bernius
en Studium Chorale o.l.v. Hans Leenders. Als organist was en is zij werkzaam in
Berlijn, Mühlheim, Essen en Bochum. Als dirigent had zij in de afgelopen jaren de
artistieke directie over diverse ensembles en (kamer)koren.
Verder gaf Simone regelmatig workshops op het gebied van stemvorming. onder meer
bij het Landesjugendchores Niedersachsen en is zij actief als docent uitvoeringspraktijk
van Gregoriaanse en Duitstalige kerkmuziek. Als sopraansoliste verleende zij ten slotte
haar medewerking aan diverse cd-opnamen.
In het komende seizoen zal Simone als docent Gregoriaanse Directie en Zang
verbonden zijn aan de Kurt Thomas Cursus 2013 (juli) en tijdens de Internationaal
Zomercursus Gregoriaans in Essen 2013 (juli/augustus).
Over de jeugd van Händel gaan allerlei, wat overdreven, anekdotes over de listigheid,
waarmee hij in stilte muziek studeerde, omdat zijn vader daar tegen was. Het nagaan
van de levensloop van de maestro geeft ons reeds spoedig een staaltje van zijn
ontroerende piëteit: toen in 1697 zijn vader stierf en zoveel naliet, dat het huisgezin
onbezorgd kon leven en de zoon muziek kon studeren, maakte deze toch geen gebruik
van zijn vrijheid. Hij volgde aanvankelijk de wil van de dode, door nog enige jaren lang
colleges in de rechten te lopen. Gelukkig bleef er voldoende tijd over voor
muziekstudie, onder leiding van de strenge Zachow, zodat de 17 jarige student reeds
als kerkorganist hoog geprezen werd door niemand minder dan Telemann, die in zijn
tijd veel beroemder was dan J.S. Bach. In 1703 verliet hij echter plotseling zijn
geboortestadje Halle en trok naar Hamburg, waar hij als violist en cimbalist aan de
opera werkte. Uit deze tijd een staaltje van zijn beruchte opvliegendheid: toen Händel
vanaf het klavecimbel de opera Cleopatra van Mattheson leidde, wilde de componist,
die zelf de rol van Antonius speelde, het laatste half uur deze taak van hem
overnemen, omdat hij toch niet meer behoefde op te treden. Händel weigerde. Er
ontstond zo'n ruzie tussen hen, dat zij bij het uitgaan van de opera slaags raakten, wat
gelukkig goed afliep, omdat de degen van Mattheson op een knoop van Händels jas
brak.
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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 getroffen
om het wisselluiden (‘change ringing’) mogelijk te maken.
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 inscriptie: “21 maart 1962:
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
Ufford”. In de grootste klok is eveneens een inscriptie opgenomen die aansluit bij de
uitbreiding van de beiaard: “Nu met tien klokken erbij, klinkt die blijde mare voor de
Geldropse schare, mei 1976”.
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:
- 1849: orgelbouwer Vollebregt te ’s-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, onder advies van drs. J.G.P.G. Boogaarts en
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
Heilige Brigida te Geldrop na ieder concert te verkrijgen à € 5,-.
Van het orgel is een cd-opname beschikbaar, ingespeeld door Gerard Habraken
(Eindhoven). Prijs: € 12,-. Verkrijgbaar na ieder concert of te bestellen door een bedrag
van € 14,50 over te maken op rekeningnummer 14.93.50.791 ten name van Brigida
Concerten, Geldrop, onder vermelding van naam en adres.
Dispositie Vollebregt-Smitsorgel
Hoofdwerk
Zwelwerk
Flûte Travers disc. 8’
Bourdon 16’
Viola di Gamba 8’
Prestant 8’
Roerfluit 8’
Prestant disc. 16’
Salicionaal 8’
Holpijp 8’
Voix Céleste 8’
Octaaf 4’
Gemshoorn 4’
Fluit 4’
Prestant 4’
Quint 3’
Nachthoorn 2
Octaaf 2’
Flageolet 1’
2’ Cornet disc. V
Basson-Hobo 8’
Mixtuur III
Trompet 8’

Pedaal
Violon 16’
Subbas 16’
Prestant 8’
Fluit 8’
Bazuin 16’

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
H.J. van Leeuwen, Geldrop
W. van der Weel, Geldrop
- Bestuur van de Werkgroep Carillon:
voorzitter:
C.A. Brouwers, Geldrop
secretaris:
M.A. de Vries, Geldrop
leden:
G.F.M. Delaporte, ‘s-Hertogenbosch
M. Jongen, Geldrop
P.S. Reid-Howe, Geldrop
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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
P.R. Boelens, Heeze
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-van Bakel, Heeze
mw. J.H.M. Ewalts-Verest, Geldrop
mw. H. Harms-Schilstra, Geldrop
M.J. Horikx, Breda
G.M.W. Kroesen, Eindhoven
G.F. Kuijpers, Eindhoven
S.A.J. van Leijsen, Geldrop

mw. J. Lijding, Geldrop
mw. I. Litowski, Mierlo
G. M. van Loon, Geldrop
F.A. van Mameren, 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
Mw. A. Spoorenberg-Schreurs, Geldrop
mw. A.M. Turken, Waalre
F.H.A.E. Vermeulen, Tilburg
J. de Viet, Geldrop
W. van der Weel, Geldrop
J.P. van Weeren, Eindhoven
W. H. van der Wel, Geldrop
Mw. L.G.L. Wiesen, Geldrop

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 ‘Vriend van
de Stichting Brigida Concerten’ te worden.
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

De gecursiveerde blokken tekst zijn ontleend aan Wikipedia en andere internetsites
Redactie en lay-out: Wim van der Weel

Foto’s omslag: Norbert van Onna
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Graag maken wij u attent op de wekelijkse concerten
van ‘Muziek in de Cathrien’, die door onze
zusterorganisatie in 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

________________________

Dit concertprogramma is mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Geldrop-Mierlo
Drukkerij Van Druenen, Geldrop
’t Winkeltje annex VVV Agentschap Geldrop
Houtagroep, Geldrop
Van Stratum Techniek B.V., Geldrop
GDLK Advocaten, Geldrop
Boekhandel van Grinsven, Korte Kerkstraat 11, Geldrop, tel. 040-2862967,
E: geldrop@boekhandelvangrinsven www.boekhandelvangrinsven.nl

“t Winkeltje
V.V.V. AGENTSCHAP
Langstraat 12, 5664 GG Geldrop
Tel. 040 – 2863492
Fournituren, handwerkpakketten, handwerkstoffen, borduurgarens en
creatieve materialen. Wij geven kundig advies.
V.V.V. Irischeques, dinerbonnen, theaterbonnen, bioscoopbonnen, fietsen wandelkaarten.
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Gedeelte van de beiaard

47

	
  

	
  

