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2011
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SEIZOEN 2011/2012
Zaterdagse Muziek in de Cathrien
De concertreeks “Muziek in de Cathrien”, georganiseerd door
de Stichting Kerkconcerten Eindhoven, is in Eindhoven en de
regio een levend begrip geworden. Zeer velen hebben in de
loop der jaren de weg gevonden naar onze zaterdagmiddagconcerten. Bij de meeste uitvoeringen treden professionele
musici op. We vinden het belangrijk dat vele muziekliefhebbers
kunnen genieten van muziek op niveau. Anderzijds willen we
de concerten voor een breed publiek en dus gratis toegankelijk
houden. In de gastvrije Catharinakerk, verkoelend in de zomer
en aangenaam verwarmd in de winterperiode, bieden we concerten met klassieke muziek in allerlei stijlen en met diverse
thema’s. De grote projecten – waarvoor we bij uitzondering
toegang heffen – zijn dit jaar: de “Grosse Messe in c moll’ van
Mozart op 5 november en de Johannes Passion van Bach op 6
april (Goede Vrijdag). De concertbezoeker kan verder kiezen
uit een wekelijks wisselend programma, dat meestal om 15.00
begint en een uur duurt. Mede door uw vrijwillige bijdrage na
afloop kunnen we onze concertreeks met dezelfde kwaliteit en
waardering blijven voortzetten.

Rosemarie Seuntiëns

Beiaardconcerten
Traditioneel wordt het concert op de eerste zaterdag van de
maand ‘ingeluid’ met een bespeling op de Philipsbeiaard door
stadsbeiaardier Rosemarie Seuntiëns. Voor de beiaardier is het
een uitdaging om de muziek voor klokken zodanig uit te kiezen
en te bewerken, dat het programma naadloos aansluit bij het
concert in de kerk. De variëteit van oude tot moderne muziek
maakt deze concertreeks interessant. Evenementen in de
Cathrien waaraan Rosemarie ook haar medewerking verleent
zijn: “Hallo Cultuur” op 4 september 2011 en het jaarlijkse
“Donateursconcert”. Dat de klokkenmuziek vanuit de toren door
middel van een uitgekiend audiosysteem ook ín de kerk te
beluisteren is kun je uniek noemen in Nederland.

Brass Colours

uziek in de Cathrien
De vocaal-instrumentale concerten ‘Muziek in de Cathrien’ op de
eerste zaterdag, steeds voorafgegaan door beiaardbespeling, zijn
ook dit seizoen weer zeer afwisselend van karakter. Onze concertcyclus wordt nu geopend op zondag 4 september 2011. We sluiten
juist op die zondag aan bij de vele activiteiten in de stad rond “Hallo
Cultuur”, waarmee het Eindhovense cultuurseizoen wordt geopend.
Van 14 tot 17 uur verzorgt het Brabantse koperkwintet “Brass
Colours” een kleurrijk programma, ook in samenspel met orgel en
beiaard. Tussendoor is er gelegenheid om de kerk te bezichtigen en
een bezoek te brengen aan de beiaard en het orgel.
Speciale aandacht is er dit jaar o.a. voor de Franse componist Jehan
Alain (22-10 en 3-12). En wederom worden enkele concerten gewijd
aan de diverse leden van de Bachfamilie: op 4 februari koorwerken
en 3 maart solocantates.
Nieuwe gastensembles zijn “Orchestra van Wassenaer” met werken
van Telemann op 1 oktober en “Musica Temprana” met bijzondere
KerstMuziek in de Cathrien op 25 december. Het Aulos Consort, een
dubbelrietensemble, sluit het seizoen af met feestelijke barokmuziek.

Kamer uziek in de
Cathrien
De kamermuziekconcerten op de
tweede zaterdag vinden in de
regel plaats in de apsis van de
kooromgang. Hier komt de
intimiteit van deze muziek goed
tot zijn recht: de luisteraars
kunnen om de uitvoerenden
heen plaatsnemen. Vaak wordt
gebruik gemaakt van ons eigen
klavecimbel, gebouwd door Bert
Klaassen, en van het zeer fraaie
kistorgel van Klop. Sinds kort zijn
ook een harmonium en een piano
beschikbaar voor deze concerten.

Severijn: Judith&Tineke Steenbrink

De kamermuziekconcerten zijn zeer divers en van tijd tot tijd ook
vocaal/instrumentaal. Dit jaar zal voor het eerst Bachs “Kunst der
Fuge” integraal worden uitgevoerd, nadat Bachkenner Kees van
Houten zijn nieuwe boek over dit werk heeft gepresenteerd (24
september). Er klinken verder enkele verrassende, nieuwe combinaties: niet-westerse muziek (8 oktober), harmonium en piano,
gecombineerd met poëzie (14 januari) en ook mandoline en piano
(12 mei). Het is een inmiddels een zeer succesvolle traditie, dat ook
jong talent een podium krijgt in Cathrien: studenten van het Fontys
Conservatorium (10 december) en leerlingen van de Eindhovense
muziekschool CKE (9 juni).

2011
4/9/2011 – uziek in de Cathrien
Koperkwintet “BRASS COLOURS”, RUUD HUIJBREGTS, orgel en ROSEMARIE
SEUNTIËNS, beiaard
Opening concertreeks Muziek in de Cathrien in het kader van “Hallo
Cultuur” van 14 tot 17 uur. Een gevarieerd programma in wisselende
bezettingen; tussendoor rondleidingen door de kerk en bezoek aan
beiaard en orgel.
10/9/2011 – Orgel uziek
BERNARD BARTELINK (Haarlem)
Concert in het kader van de Nationale Orgel- en Monumentendag. Werken
van o.a. Liszt, Brahms, De Klerk en Jan Mul Om 14.00 uur inleiding door
Hans Strootman: “Alexandre Guilmant, imposante minzaamheid”.
17/9/2011 – Koor uziek
Christelijk Vocaal Ensemble CANTICA (Zoetermeer)
o.l.v. Johan van Oeveren m.m.v. Gijsbert Kok, orgel
“Tijdloze schatten”: van Sweelinck tot Manneke
24/9/2011 – Kamer uziek
NORBERT BARTELSMAN en RUUD HUIJBREGTS, orgel en klavecimbel
Om 14.00 uur presenteert Kees van Houten zijn nieuwe boek over de Kunst
der Fuge van J.S.Bach. In het concert om 15.00 uur zal het werk integraal
worden uitgevoerd.
1/10/2011 – uziek in de Cathrien
ORCHESTRA VAN WASSENAER o.l.v. Makoto Akatzu
Muziek van Georg Philipp Telemann (o.a. de Suite in a klein voor blokfluit
en strijkers)
8/10/2011 – Kamer uziek
TAKESHI BERNHÖFT, viool en MAKIKO GOTO, koto
“Oud en nieuw”. Traditionele Japanse muziek tegenover nieuwe creaties op
twee snaarinstrumenten uit oost en west: koto en viool.
15/10/2011 – Koor uziek
OISTERWIJKS KAMERKOOR o.l.v. Peter van Aerts
m.m.v. Hein Franssen, orgel
Werken van o.a. Vivaldi (Credo), Pärt (Magnificat) en Parry
22/10/2011 – Orgel uziek
PIET VAN DER STEEN
(organist oud-katholieke kathedraal Ste. Gertrudis Utrecht)
Werken van Jehan Alain (100e geboortejaar)
Om 14.00 uur inleiding door Hans Strootman: “Jehan Alain, de toekomst
ontnomen”.
5/11/2011 – uziek in de Cathrien
EINDHOVENS VOCAAL ENSEMBLE, CATHARINA CONSORT, solisten
o.l.v. Ruud Huijbregts
De ‘Grote’ mis in c klein (KV 427) van Mozart, uitgevoerd in de
reconstructie van Robert D. Levin.
Voor dit bijzondere concert wordt toegang geheven.
12/11/2011 – Kamer uziek
SEVERIN ENSEMBLE (Judith Steenbrink, viool en Tineke Steenbrink,
clavecimbel)
“Gouden sonates en ruwe diamanten”: een programma met de beste
vioolsonates die er zijn. Werk van o.a. Corelli, Biber, Handel en Albertini.
19/11/2011 – Koor uziek
DE BRABANTZANGERS o.l.v. Ad Broeksteeg
Slavische kerkmuziek en werken van Poulenc en Schubert
26/11/2011 – Advent Orgel uziek
RUUD HUIJBREGTS (stadsorganist van Eindhoven)
Werken van Liszt (Ad nos) e.a. Om 14.00 uur inleiding door
Hans Strootman: “Franz Liszt, middelpunt Parijs”.
3/12/2011 – uziek in de Cathrien
CATHARINA CONSORT
Een programma met vocale- en kamermuziek van Jehan Alain, o.a.
de “Messe modale”.
10/12/2011 – Kamer uziek
Studenten van het Fontys Conservatorium
Een verrassend programma met jonge getalenteerde musici
17/12/2011 – Koor uziek
EINDHOVENS VOCAAL ENSEMBLE o.l.v. Ruud Huijbregts
“O Sapientia”: een advents/kerst-programma met o.a. de imposante
Magnificat-antifonen van Arvo Pärt.
25/12/2011 – Kerst uziek
MUSICA TEMPRANA o.l.v. Adrián Rodrigues van der Spoel
“Qué bonito niño chiquito”. Een kerstconcert met villancico’s
en kerstliederen uit de Spaanse renaissance

2012
7/1/2012 – uziek in de Cathrien
Donateursconcert (besloten)
14/1/2012 – Kamer uziek
AD BROEKSTEEG, piano RUUD HUIJBREGTS, harmonium
YVONNE BADENBURG, declamatie
Romantische muziek voor piano en harmonium, afgewisseld met gedichten
van Achterberg, Nijhoff en Vasalis
21/1/2012 – Koor uziek
HEEZER VOCAAL ENSEMBLE o.l.v. Wim Reijnders
Magnificats en Marialiederen uit diverse perioden
28/1/2012 – Orgel uziek
nader te bepalen
4/2/2012 – uziek in de Cathrien
EINDHOVENS VOCAAL ENSEMBLE o.l.v. Ruud Huijbregts
Dubbelkorige motetten van o.a. Johann Christoph en Johann Michael Bach
11/2/2012 – Kamer uziek
LA PRIMAVERA Anabela Marcos – sopraan, Regina Albanez – theorbe en
barokgitaar en Maaike Boekholt – viola da gamba
“Luceros y Flores”: een programma met Spaanse wereldlijke en geestelijke
muziek uit de 17e eeuw
25/2/2012 – Orgel uziek
nader te bepalen
3/3/2012 – uziek in de Cathrien
CATHARINA CONSORT
Alte Bach Archiv: werken van de Bachfamilie
10/3/2012 – Kamer uziek
RAYMOND HONIG, traverso en URSULA DÜTSCHLER, fortepiano
Klassieke muziek van o.a. Wolfgang Amadeus Mozart, zijn zoon Franz Xaver
en Ludwig van Beethoven
17/3/2012 – Koor uziek
VROUWENPROJECTKOOR o.l.v. Ad Broeksteeg
Bijzondere muziek voor vrouwenkoor van o.a. Holst en Ter Burg
24/3/2012 – Orgel uziek
31/3/2012 – uziek in de Cathrien
Koninklijk Conservatorium Symfonie Orkest o.l.v. Jac van Steen
Olivier Messiaen: Et expecto resurrectionem mortuorum en Keuris: Catena
6/4/2012 – Passie uziek in de Cathrien Goede Vrijdag 19.30 uur
EINDHOVENS VOCAAL ENSEMBLE o.l.v. Ruud Huijbregts m.m.v. Brabants
Muzyk Collegie en solisten J.S.Bach: Johannes Passion
Voor dit concert wordt toegang geheven.
14/4/2012 – Kamer uziek
BAS RAMSELAAR, bas; RUUD HUIJBREGTS, orgel en klavecimbel
“Gib dich zufrieden und sei stille”.
Geistliche Lieder van o.a. Bach en tijdgenoten
21/4/2012 – Koor uziek
CAPELLA DA VITTORIA o.l.v. Esther Sijp
Requiem van Da Vittoria
28/4/2012 – Orgel uziek
nader te bepalen
5/5/2012 – uziek in de Cathrien Bevrijdingsdag
CATHARINA CONSORT o.l.v. Ruud Huijbregts
Nederlandse muziek van o.a. Sweelinck, Hollanders, Huygens en Valerius
12/5/2012 – Kamer uziek
MARINA ECKHARDT, mandoline en AD VAN SLEUWEN, piano
De bijzondere combinatie van mandoline en piano in werken van o.a.
Hummel, Beethoven en Calace (op een originele Calace-mandoline uit 1933!)
19/5/2012 – Koor uziek
Cappella Monteverde o.l.v. Reinier Wakelkamp
Mariamotetten uit Venetië (o.a. Willaert, Gabrieli, Croce, Grandi,
Lotti en Monteverdi)
26/5/2012 – Orgel uziek
nader te bepalen
2/6/2012 – uziek in de Cathrien
EINDHOVENS VOCAAL ENSEMBLE, Catharina Consort
o.l.v. Ruud Huijbregts
“Oude Meesters”: werken van Palestrina, grootmeester van de Italiaanse
renaissance, en bewerkingen die Bach maakte van deze tijdloze muziek.

2012
9/6/2012 – Kamer uziek
TALENTKLAS Centrum voor de Kunsten Eindhoven
Jonge talentvolle musici van de CKE muziekschool met een gevarieerd
en verrassend programma
16/6/2012 – Koor uziek
EINDHOVENS KAMERKOOR o.l.v. Arjan van Baest
m.m.v. Dennis Vallenduuk, orgel
“Zo mooi ben jij…”: composities op teksten uit het Hooglied
23/6/2012 – Orgel uziek
nader te bepalen
7/7/2012 – uziek in de Cathrien
AULOS CONSORT John Groeneveld – hobo,
Anne-Marie van Mierlo – hobo en engelse hoorn,
Victor Kruis – oboe d’amore en engelse hoorn, Lieselot Toorop – fagot,
Saskia List – fluit, Anne-Marie van de Grint – viool,
Cécile Bogaerts – klavecimbel, solist: Floris Onstwedder – trompet
Een programma vol barokke pracht met werken van Telemann
(concerti voor trompet en oboe d’amore), Vivaldi, Bach, Pepusch en Händel

Koor uziek in de Cathrien
Wat is mooier dan de puurheid van de menselijke stem ? En wat kan
er ontstaan als meerdere stemmen “samen - zingen” ? Vocale
klanken die de kerk vullen en samensmelten tot één geheel
bezorgen menig luisteraar in ieder geval de nodige rillingen. Of het
nu grote of kleine vocale ensembles betreft, elke derde zaterdag van
de maand biedt de serie KoorMuziek een garantie voor bovengenoemde beleving. Ook komend seizoen een fraaie afwisseling:
enerzijds bekende gezichten en vertrouwde klanken, anderzijds
nieuwe groepen en gewaagde keuzes. Bijna de gehele koorgeschiedenis zal worden bezongen, van Da Vittoria en Vivaldi tot Parry en
Ter Burg. Dat diverse koren voor een programma met een thema of
leidraad kiezen, geeft de concerten een extra dimensie en de
toehoorder een gevoel van eenheid. Dat is ook wat de uitvoerenden
steeds opnieuw zoeken in hun samenzang.

Mannenkoor Brabantzangers o.l.v. Ad Broeksteeg

Orgel uziek in de Cathrien
De programmering van de orgelconcerten (op de vierde zaterdag)
wordt dit seizoen enigszins bemoeilijkt door het feit dat het orgel in de
Catharinakerk een nogal ingrijpende restauratie zal ondergaan.
Volgens de oorspronkelijke planning zou de uitvoering daarvan in
januari 2012 beginnen, maar bij het ter perse gaan van deze nieuwe
seizoensbrochure werd een vertraging voorzien. Bijgevolg was nog niet
duidelijk tot wanneer het grote orgel voor concerten te gebruiken zou

Ruud Huijbregts, artistiek leider Muziek in de Cathrien

zijn. Daarom treft u bij de concerten uit de serie OrgelMuziek vanaf
januari 2012 de tekst ‘nader te bepalen’ aan. In de komende maanden
hopen we duidelijkheid te krijgen over het restauratieverloop. In het
najaar zullen we bekend maken hoe de concerten vanaf januari 2012
worden ingevuld: ofwel op de gebruikelijke manier ofwel met een
vervangend programma, mogelijk zelfs op een andere locatie. We
zullen u tijdig op de hoogte brengen. Voor het zover is, vinden in het
najaar van 2011 drie orgelconcerten plaats, waar we reikhalzend naar
uit mogen zien. Op 10 september, de Nationale Orgel- en Monumentendag, hebben we na lange tijd de bekende Bernard Bartelink weer in
ons midden. Op 22 oktober zet Piet van der Steen, kenner bij uitstek
van Jehan Alain – van wie we dit jaar de honderdste geboortedag
vieren - deze Franse componist in de schijnwerpers. Tijdens het
orgelconcert van 26 november zal de in juni 2011 tot stadsorganist
benoemde Ruud Huijbregts o.m. de grootse Fantasie en Fuga over
“Ad nos, ad salutarem undam” van Franz Liszt (jubilaris vanwege diens
200e geboortedag!) ten gehore brengen.
Evenals eerdere jaren zal Hans Strootman, cultuurhistoricus en
orgelkenner bij uitstek, een inleiding verzorgen, voorafgaand aan
een drietal orgelconcerten. Hij biedt een brede en boeiende inkijk in
het leven en werk van de componist die in het betreffende concert
centraal staat.

STICHTING KERKCONCERTEN EINDHOVEN
Om onze gratis toegankelijke concerten – vooral in deze tijd – te
kunnen voorzetten, is de financiële steun van sponsoren en
donateurs onmisbaar. Via de aan deze brochure toegevoegde kaart
kunt u zich opgeven om onze muziekstichting te ondersteunen met
een bedrag van minimaal € 25 per jaar. U ontvangt dan per maand
een uitgebreid overzicht van de wekelijkse concerten, naar keuze
per post of per mail. U wordt ook uitgenodigd voor het jaarlijkse
donateursconcert en de ontvangst na afloop daarvan.

MUZIEKGEBOUW FRITS PHILIPS
programmeert onder de titel “Koor in de Cathrien” een drietal
koorconcerten, die uitstekend passen in de sfeer van de
Catharinakerk. Kijk voor toegangsprijzen en overige informatie op:
www.muziekgebouwEindhoven.nl

2-11-2011 20.15 uur – Koor in de Cathrien
Les Arts Florissants o.l.v. Paul Agnew “Liefde, lust en het leven”
Monteverdi - Madrigalen Boek 2 (compleet)
Werken van De Wert en Marenzio
Kaarten via www.muziekgebouwEindhoven.nl
21-12-2011 20.15 uur – Koor in de Cathrien
St. Jakobs Kammarkör Stockholm
Legendarische Zweedse koortraditie: Zweedse kerst- en volksliederen
Kaarten via www.muziekgebouwEindhoven.nl
02-02-2012 20.15 uur – Koor in de Cathrien
Chanticleer ‘Divine Love’ Vocale muziek van renaissance tot heden
Kaarten via www.muziekgebouwEindhoven.nl

De STICHTING BRIGIDA CONCERTEN GELDROP
organiseert concerten rond het Vollebregt-Smitsorgel van de
H. Brigidakerk. Bij de planning van de concerten wordt nauwgezet
rekening gehouden met die van ‘Muziek in de Cathrien’; na het
laatste concert van de serie gaat ‘Geldrop’ verder met wekelijkse
zaterdagmiddagconcerten (16.15 uur)
tot de start van het nieuwe seizoen in
september. In voor- en najaar vinden
er nog enkele concerten plaats op
zondagmiddag. Ook in Geldrop is de
toegang vrij met een collecte aan de
uitgang.
Website: www.brigidaorgel.nl

COLOFON
De volgende ondernemingen en

Stichting Kerkconcerten Eindhoven

organisaties maken het financieel

Secretariaat:

mede mogelijk deze concerten uit

Varenstraat 9, 5662 EK Geldrop

te voeren:

E-mail: secretaris@muziekindecathrien.nl
Telefoon: (040) 285 51 37

Rabobank Eindhoven-Veldhoven

Banknummer: 11 14 47 984

Kunstbalie Noord-Brabant

gironummer: 64 94 758

Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven

www.muziekindecathrien.nl

Gemeente Eindhoven
DELA Fonds
Lecturis B.V.

Ontwerp:

Mignot en De Block

studio Twintig Tien – Franck de Boer

Philips Beiaard Fonds

Opmaak en Druk:

Hotel Listers Parkzicht

Drukkerij Lecturis Eindhoven

