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Zaterdagse muziek in de Cathrien 
waar Eindhoven trots op kan zijn!

De concertreeks “Muziek in de Cathrien”, georganiseerd 
door het Collegium Musicum Eindhoven, is in onze 
regio al meer dan 25 jaar voor vele, vaak trouwe 
bezoekers en verraste passanten een geliefd wekelijks 
doel op de zaterdagmiddag. Wij laten professionele 
musici voor u optreden en we doen daarmee geen 
enkele concessie aan de kwaliteit. 
Tegelijkertijd willen we de concerten voor een breed 
publiek toegankelijk laten blijven door de aantrekkelijk 
lage toegangsprijs van € 7. 

In de akoestiek-rijke en sfeervolle Catharinakerk 
bieden we in het seizoen 2016–2017 weer ruim dertig 
concerten met klassieke muziek in uiteenlopende 
stijlen en uit verschillende periodes. 
De wekelijkse concerten duren een uur en beginnen – 
tenzij anders vermeld – om 15.00 uur. 

   uziek in de Cathrien
Ook dit seizoen bieden we u weer een zeer afwisselend en hoogstaand 
programma met een grote bijdrage van ons eigen Collegium Vocale (CVE) en 
Instrumentale (CIE) Eindhoven o.l.v. Ruud Huijbregts. Op 5 november wordt 
aandacht besteed aan het feit dat de componist Max Reger honderd jaar 
geleden overleed. Reger was de centrale figuur van de ‘Terug naar Bach’ 
beweging en besteedde veel aandacht aan de promotie en herinterpretatie 
van Bachs muziek. Dit concert staat in het teken van beide componisten.

De missen van Haydn zijn alle muzikale pareltjes maar relatief weinig 
uitgevoerd. Daarom is het bijzonder dat op 4 februari de ‘Missa Cellensis in 
honorem Beatissimae Virginis Mariae’ in C, bijgenaamd de Ceciliamis van 
Joseph Haydn te horen zal zijn. Een fraaie aanvulling op de Haydn-missen 
die al eerder in onze cyclus te horen waren. Het CVE en CIE met 
gerenommeerde solisten zullen u een onvergetelijk uur bezorgen.
Pinksteren 2017 (3 juni) zal gevierd worden met de uitvoering van o.a. het 
motet “Singet dem Herrn” van Johann Sebastian Bach en het “Veni creator 

spiritus” voor 4-stemmig gemengd koor en orgel van de Nederlandse 
componist en in Heeze woonachtige Mathieu Dijker. 
Naast de concerten van CVE en CIE kunt u ook genieten van andere 
hoogstaande uitvoeringen zoals onder andere die van Ad Parnassum o.l.v. 
Anthonie Zielhorst (3 december), en Capella Ex Occasione o.l.v. Ruben de 
Grauw (6 mei). Kortom, weer een seizoen vol met heerlijke vocaal-instru-
mentale muziek op hoog niveau.

Koor     uziek in de Cathrien
In Nederland zingen zo’n 1,7 miljoen mensen in een koor, professioneel of 
als amateur. Daarmee behoort Nederland tot de top van landen met de 
hoogste koordichtheid, alleen Amerika en Oostenrijk scoren hoger. Tijdens 
de paastijd merken we dat onder andere aan de Mattheus Passie die nergens 
zoveel wordt uitgevoerd als in ons land. Er terwijl de kerken sluiten en 
kerkkoren opgeheven worden of fuseren, ontstaan tegelijkertijd steeds meer 
koren buiten de kerk en hoor je invloeden uit pop, jazz en wereldmuziek.

Wat beweegt zo’n grote groep mensen om wekelijks een avondje lekker te 
zingen? Zingen maakt je bewust van je lichaam, je gemoedstoestand en zet 
je in beweging. In een koor moeten zangers op elkaar afstemmen, naar 
elkaar luisteren, communiceren, samenwerken, en daarbij gaat dat alles niet 
zonder emoties. Eigenlijk een hele klus, maar wat een plezier kan dat geven! 
Vaak ook omdat we de dagelijkse beslommeringen en hectiek even kunnen 
vergeten. En daarin vindt dan de zanger de luisteraar van Muziek in de 
Cathrien. Want die komt ook om op de zaterdagmiddag in alle rust even te 
genieten van de muziek en het wonderlijke samenspel van mensen. 

We zijn trots dat we in het komende seizoen op de derde zaterdag meerdere 
koren uit onze regio kunnen beluisteren. Daarnaast verwelkomen we even-
eens weer nieuwe koren, het Middelburgs Kamerkoor en Musica Cordis, 
beide uit Zeeland.

SEIZOEN 2016 | 2017MUZIEK IN DE CATHRIEN



SEIZOEN 2016 | 2017 Concerten: zaterdag 15.00 uur - toegang: 7 euro (tenzij anders vermeld)

PROGRAMMA 2016 
4-9-2016 Hallo Cultuur!  
Doorlopend programma met korte optredens, afgewisseld met excursies naar 
beiaard en orgel, door Arundo blaaskwintet, stadsbeiaardier Rosemarie Seuntiëns 
en stadsorganist Ruud Huijbregts, op zondag van 13.00-15.00 uur 

10-9-2016 Orgel     uziek in de Cathrien | Nationale Orgeldag 
Studenten van het Fontys Conservatorium Tilburg 
Korte concerten om 11.00 u, 12.30 u, 14.00 u en 15.30 uur 

17-9-2016 Koor     uziek in de Cathrien | In het kader van Brabants Volkoren 
Helmonds Vocaal Ensemble o.l.v. Jeroen Felix 
“Nova et vetera” - Psalmen door de eeuwen heen met composities van Palestrina, 
Distler, Dijker, Clement, Tallis, Lauridsen, Gjeilo en Britten

24-9-2016 Orgel     uziek in de Cathrien  
Carolyn Shuster Fournier (Parijs) 
Werk van Mendelssohn, Franck, Alain, Fournier en Vierne. 
14.00 u: inleiding door Hans Strootman: ‘Franck, onverdroten naar het einde’

1-10-2016      uziek in de Cathrien 
Collegium Musicum Catharina o.l.v. Ruud Huijbregts
Werken van de Bach-familie, met o.a. Cantate BWV 150 ‘Nach dir Herr, verlangt mich’ 
van J.S. Bach
   
8-10-2016 Kamer     uziek in de Cathrien  
Evelien Woltink, csakan (wandelstokblokfluit) en Ad van Sleuwen, fortepiano  
Muziek uit de Biedermeiertijd
 
15-10-2016 Koor     uziek in de Cathrien  
Nota Bene o.l.v. Fred Vonk 
Koorwerken van Henryck Gorecki, Josquin en een werk van Fred Vonk op een tekst 
van Shakespeare (2016, Shakespearejaar)

22-10-2016 Orgel     uziek in de Cathrien  
Tannie van Loon (Eindhoven) 
Werk van Hindemith, Ritter, Jongen
    
5-11-2016      uziek in de Cathrien  
Collegium Vocale Eindhoven en Collegium Instrumentale Eindhoven 
o.l.v. Ruud Huijbregts 
Werk van J.S. Bach (BWV 229, motet ‘Komm Jesu komm’) en M. Reger (Cantate 
‘Wie selig seid ihr doch, ihr Frommen’)

12-11-2016 Kamer     uziek in de Cathrien  
Marjon Strijk, sopraan; Henk Veldman, orgel 
Popsongs in een klassiek jasje van o.m. Adèle, ABBA, Michael Jackson, Beatles

19-11-2016 Koor     uziek in de Cathrien | ‘In het spoor van Heinrich Schütz’ 
Valkenswaards Kamerkoor o.l.v.  Marcel Driessen 
Werken van componisten door wie Schütz is geïnspireerd en van componisten die 
door hem zijn geïnspireerd zoals Monteverdi, Lotti (Crucifixus a 8), Schein, Bach 
(Komm, Jesu komm, BWV 229), Brahms (Warum ist das Licht gegeben, Op. 74)

26-11-2016 Orgel     uziek in de Cathrien  
Rubin Abdullin (Tatarstan, Rusland) 
o.a. Moussorgsky: Schilderijententoonstelling 
14.00 u: inleiding door Hans Strootman: ‘Moussorgsky, arm maar rijk’

3-12-2016      uziek in de Cathrien | In het kader van Brabants Volkoren 
Ad Parnassum (Tilburg) o.l.v. Anthony Zielhorst 
Muziek van o.a. Kurt Bikkembergs en Alphons Diepenbrock (Goethecyclus)
 
10-12-2016 Kamer     uziek in de Cathrien  
Hanna van Rooijen, zang; Thomas Schaffels, gitaar; Piotr van de Werff, klavecimbel 
(studenten Fontys Conservatorium, Tilburg)  
Barokprogramma met werken van o.a. Stefano Landi en George Frideric Handel 

17-12-2016 Koor     uziek in de Cathrien  
Helmonds Kamerkoor o.l.v Kees Doevendans m.m.v. strijkersensemble 
Kerstconcert met werken van Praetorius, Senfl, von Gluck, Johann Cristoph Bach, 
en dubbelkorige werken van Scheidt en Mendelssohn

    

PROGRAMMA 2017     
    
14-1-2017      uziek in de Cathrien | Donateursconcert
O.a. projectkoor o.l.v. Paul Gieles met ‘Missa Simplex’ van Rihards Dubra, ‘Pater 
Noster’ van Peteris Vasks en ‘Verbum Caro’ van Fred Vonk 

21-1-2017 Koor     uziek in de Cathrien  
Octocant Vocaal Ensemble o.l.v. Lucas Vis 
Requiem van Jean Richafort met begeleiding van dulciaan en renaissance trompet. 
Daarnaast de ‘Dirge Anthems’ van Thoams Morley

28-1-2017 Orgel     uziek in de Cathrien  
Jolanda Zwoferink (Rotterdam) 
Werk van Bach, Rheinberger, Reger.
14.00 u: Inleiding door Hans Strootman: ‘Reger, hartstochtelijke dwarsheid’

4-2-2017      uziek in de Cathrien  
Collegium Vocale Eindhoven en Collegium Instrumentale Eindhoven 
o.l.v. Ruud Huijbregts
‘Caecilienmesse’ van Haydn

11-2-2017 Kamer     uziek in de Cathrien  
Ariosto ensemble 
Parodiemissen en misdelen uit de archieven van Petrus Alamire (Leuven 1470-1531)

18-2-2017 Koor     uziek in de Cathrien  
Middelburgs Kamerkoor o.l.v. Christian Blaha 
‘Media vita in morte sumus’ van John Sheppard (1515–1558), ‘Stabat Mater’ van 
Frantisek Tuma (1704–1774) en ‘Cantico delle Creature’ (Sonnengesang) van 
Petr Eben (1929–2007). Tevens ‘The Blue bird’ en ‘Quick we have but a second’ van 
Charles Villers Stanford (1852–1924)
    
4-3-2017      uziek in de Cathrien  
Orchestra van Wassenaer o.l.v. Makoto Akatsu 
Unico van Wassenaer: Concerti Armonici

11-3-2017 Kamer     uziek in de Cathrien  
Studenten Fontys Conservatorium, Tilburg 
Messiaen project

18-3-2017 Koor     uziek in de Cathrien  
Veldhovens Kamerkoor o.l.v. Peter van Aerts met pianobegeleiding 
Scandinavisch programma met werken van o.a. Gjeilo, Grieg, Sisask, Alfven, 
Peterson-Berger, Nillsson

25-3-2017 Orgel     uziek in de Cathrien  
Janno den Engelsman (Gertrudiskerk, Bergen op Zoom)  
m.m.v. Charlotte Stoppelenburg, alt/mezzo 
Werken van Andriessen, De Klerk, Strategier

1-4-2017      uziek in de Cathrien  
Studenten zang van het Fontys Conservatorium Tilburg: Enide Lebrocquy en 
Marinken Van de Velden, sopraan 
‘Leçons de ténèbres’ van François Couperin
    
14-4-2017 Passie     uziek in de Cathrien | Goede Vrijdag, aanvang 20.00 uur
Collegium Vocale Eindhoven o.l.v. Ruud Huijbregts 
Jan Dismas Zelenka: Responsoria pro Hebdomada Sancta, ZWV 55 [entree: € 15,00]
    
22-4-2017 Orgel     uziek in de Cathrien  
Anne-Gaëlle Chanon (Compiègne, Frankrijk) 
Werk van o.a. Franck, Reger (Wachet auf, Op. 52) en Alain
    
6-5-2017      uziek in de Cathrien  
Capella Ex Occasione (Breda) o.l.v. Ruben de Grauw 
“Pacem - Paix - Peace - Vrede - Paz - Friede”, gebaseerd op o.a.:
‘Friede’ van Bikkembergs, ‘Pacem’ van Tas, ‘Cantate de la Paix’ van Milhaud en
‘Into Thy Hands’ van Dove

13-5-2017 Kamer     uziek in de Cathrien  
Irene Bossier en Jeanine Melis, viool. 
Cor Coppoolse, cello en Ruud Huijbregts, orgel en klavecimbel.  
“Sanguineus en Melancholicus”, muziek van G.F. Handel, C.Ph.E. Bach en 
W.A. Mozart

20-5-2017 Koor     uziek in de Cathrien  
Eindhovense Oratorium Vereniging o.l.v. Geert Broeksteeg 
Impressionistisch programma met werken van onder andere Duruflé, Lauridsen 
en Gjeilo

27-5-2017 Orgel     uziek in de Cathrien 
Ruud Huijbregts (Stadsorganist Eindhoven) 
o.a. Messiaen en Cochereau.
14.00 u inleiding door Hans Strootman: ‘Cochereau, besturend musicus’

3-6-2017      uziek in de Cathrien 
Collegium Vocale Eindhoven Collegium en Instrumentale Eindhoven 
o.l.v. Ruud Huijbregts 
Werk van Bach: BWV 225 ‘Singet dem Herrn’ en Dijker: ‘Veni Creator Spiritus’

10-6-2017 Kamer     uziek in de Cathrien  
Leerlingen van het CKE  
Programma n.t.b.

17-6-2017 Koor     uziek in de Cathrien  
Musica Cordis (Goes) o.l.v. Hans Smout 
De mooiste werken van o.a. Debussy, Diepenbrock en Grieg, geïnspireerd door de 
sfeer en betekenis der seizoenen

24-6-2017 Orgel     uziek in de Cathrien  
Eric Koevoets (Dordrecht)
(slotconcert om 15.00 uur) 
Bach-dag
    
    



Beiaardconcerten
Maandelijks wordt het concert van de eerste zaterdag vanaf 14.25 uur 
‘ingeluid’ met een bespeling op de Philipsbeiaard door Stadsbeiaardier 
Rosemarie Seuntiëns. De beiaardier slaagt er altijd in om de muziek voor de 
carillonklokken zodanig samen te stellen, dat het programma perfect 
aansluit bij het thema van het daaropvolgende concert. De variëteit van 
oude tot moderne muziek maakt deze concertreeks interessant.                  
Het is uniek in Nederland dat klokkenmuziek vanuit de toren door middel 
van een uitgekiend audiosysteem ook ín de kerk te beluisteren is. Dat maakt 
het ook mogelijk om carillonspel in te passen in een orgelconcert of te 
combineren met andere muziek in de kerk.

Kamer     uziek in de Cathrien
De kamermuziekconcerten vinden in de regel plaats in de apsis van de kerk 
(achter het oude altaar). Hier komt de intimiteit van deze muziek goed tot 
zijn recht, terwijl de luisteraars om de uitvoerenden heen kunnen plaatsne-
men. Vaak wordt gebruik gemaakt van ons eigen klavecimbel en van het 
fraaie kistorgel.
We lichten er een paar progamma onderdelen uit. Een bijzondere muzikale 
ervaring zult u beleven op 12 november met de bekende sopraan Marjon 
Strijk en de organist Henk Veldman: Popmuziek in een klassiek jasje! Hun 
recent gereleasde cd ‘Saving all my love for you’ bevat 16 popsongs in een 
bewerking voor kerkorgel en sopraan, met muziek van Queen (Bohemian 
Rhapsody) Adele (Rolling in the deep) Sting (Fragile), Anouk (Birds) en vele 
andere popartiesten. Deze middag een selectie.
Op 11 februari kunt u wederom genieten van een concert door het Ariosto 
ensemble. Na hun succesvolle optreden in 2016 verwachten we weer een 
schitterende uitvoering, deze keer uit de Renaissancetijd van Parodiemissen 
en misdelen uit de archieven van Petrus Alamire die leefde in Leuven van 
1470 tot 1531. En natuurlijk, muziekstudenten van het Fontys Conservatori-
um en jong muziektalent van de CKE-muziekschool zijn ook dit seizoen weer 
vertegenwoordigd. Ook zij verdienen een podium en verdienen het om 
gehoord te worden.

Orgel     uziek in de Cathrien
We mogen uitzien naar een boeiend nieuw orgelseizoen, waarin het grote 
Verschueren-orgel van de Cathrien natuurlijk de hoofdrol speelt, een 
instrument dat ons steeds weer weet te verrassen door z’n schier oneindige 
en onverwachte  klankmogelijkheden en monumentaliteit.
Ook nu weer mogen we prominente solisten verwelkomen, waaronder 
opmerkelijk veel buitenlandse en opmerkelijk veel vrouwelijke organisten.
Het seizoen opent op 10 september, Nationale Orgeldag, met vier korte 
concerten (aanvangstijden: zie agenda), verzorgd door studenten van het 
Fontys Conservatorium te Tilburg. 
Eind september maakt Carolyn Shuster Fournier, verbonden aan de 
Ste Trinité in Paris, haar opwachting. Het concert van oktober wordt verzorgd 
door Tannie van Loon; ze woont al enkele jaren in Eindhoven en dit concert 
is haar debuut  in de Catharinakerk. In november komt de Russische organist 
Rubin Abdullin, woonachtig te Kazan, Tatarstan. Op zijn programma o.m. een 

bewerking voor orgel van de beroemde Schilderijententoonstelling van 
Moussorgsky.
In januari neemt Jolanda Zwoferink, huisorganiste van Muziekgebouw Frits 
Philips, plaats op de orgelbank. Behalve werk van Bach en Reger speelt ze 
ook de bekende Cantilene van Rheinberger.
In maart besteden we aandacht aan Hendrik Andriessen en Albert de Klerk. 
Beiden jubileren in 2017: Andriessen werd 125 jaar geleden geboren, Albert 
de Klerk 100 jaar geleden. Janno den Engelsman brengt alt-mezzo Charlotte 
Stoppelenburg mee en samen vertolken ze o.m. werken voor zang en orgel 
van Andriessen. 
Wederom een Franse organiste in april. De in onze contreien al langer 
bekende en bejubelde jonge organiste Anne-Gaëlle Chanon brengt onder 
meer de grote fantasie over ‘Wachet auf ruft uns die Stimme’ van Max Reger. 
Het concert van mei is voor onze stadsorganist Ruud Huijbregts. Hij zal o.m. 
verrassende muziek van Pierre Cochereau ten gehore brengen.
Op 24 juni vindt de derde Eindhovense Bach-dag plaats met meerdere 
concerten. Eric Koevoets, die al eerder een schitterend concert gaf op het 
Catharina-orgel, neemt het slotconcert om 15.00 u voor zijn rekening met 
uiteraard werken van Bach.

Ook dit seizoen geeft cultuurhistoricus Hans Strootman  weer een aantal 
inleidingen (zie agenda). Graag maken we u attent op de site 
www.hansstrootmanlezingen.nl, waar informatie te vinden is en waar de 
inleidingen ook terug te luisteren zijn. 

DONATEURSCHAP STICHTING 
“COLLEGIUM MUSICUM EINDHOVEN”

Naast de toegangsprijs voor onze concerten is de financiële steun van 
sponsoren en donateurs voor onze stichting onmisbaar. Wij stellen het zeer 
op prijs als u zich aanmeldt als donateur om onze muziekstichting te 
ondersteunen met een bedrag van minimaal € 25 per jaar. 

 U ontvangt dan – naast de jaarbrochure – per maand een uitgebreid 
toegelicht overzicht van de wekelijkse concerten, naar keuze per post of 
per mail. 
 U krijgt gratis toegang tot het jaarlijkse donateursconcert en de 
ontvangst na afloop. 
 U ontvangt korting op de toegangsprijs voor de grotere concerten die 
buiten de zaterdagen plaatsvinden.
 
De stichting Collegium Musicum is een ANBI-C instelling (Culturele 
Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat schenkingen aan 
onze Stichting aftrekbaar zijn voor de belastingen. 
Stortingen kunnen gedaan worden op de bankrekening t.n.v. Stichting 
Collegium Musicum Eindhoven (zie gegevens Secretariaat op de achterzijde 
van deze brochure). 

SEIZOEN 2016 | 2017



 
Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven Koor in de Cathrien
De Catharinakerk is voor het Muziekgebouw de ideale plek voor de serie Koor in 

de Cathrien. Informatie: www.muziekgebouweindhoven.nl

CONCERTEN 2016
zaterdag 17 september 2016 - 20.15 uur
Choir of King’s College
Stephen Cleobury dirigent 

vrijdag 2 december 2016 - 20.15 uur
Ghalia Benali, 
Vocalconsort Berlin & Zefiro Torna

CONCERTEN 2017
zaterdag 11 maart 2017 - 20.15 uur
Lets Radiokoor
Sigvards Klava dirigent 

DE STICHTING BRIGIDA CONCERTEN IN GELDROP
De Stichting Brigida Concerten in Geldrop 
organiseert een 12-tal concerten van april tot 
oktober, tijdens het zomerreces van ‘Muziek 
in de Cathrien’. Deze wekelijkse orgel- en 
beiaardconcerten in de St. Brigidakerk zijn gratis 
toegankelijk met een collecte na afloop.
www.brigidaorgel.nl

Foto’s: Han Haitjema en Laurens Mulkens   |  Basisontwerp: Studio Twintig Tien – Franck de Boer  | 

Opmaak: Marien Klaui  |  Druk: Multicopy, Eindhoven 
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De volgende ondernemingen en 
organisaties maken het financieel 
mede mogelijk deze concerten uit 
te voeren:

Rabobank Eindhoven-Veldhoven  
Philips Beiaardfonds
Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven 
Multicopy Eindhoven

Secretariaat:  M. Kerssen-Muilwijk
Begijnenhof 2, 5611 EL Eindhoven
E-mail: info@muziekindecathrien.nl
Telefoon: 040 2833968
Bankrekening: 
Rabobank: NL50RABO0111447984 
t.n.v. Stichting Collegium Musicum 
Eindhoven
ING: NL32INGB0006494758 
t.n.v. Stichting Collegium Musicum 
Eindhoven

STICHTING “COLLEGIUM MUSICUM EINDHOVEN”

www.muziekindecathrien.nl


