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PROGRAMMA SEPTEMBER
8-9-2018 | 15.00 uur
KamerMuziek in de Cathrien 
Bron saxofoonkwartet
Muziek van o.a. Arcadelt, Purcell, Bach en Müller.

15-9-2018 | 15.00 uur
KoorMuziek in de Cathrien − Bevrijdingsconcert
Collegium Vocale Eindhoven o.l.v. Ruud 
Huijbregts m.m.v. Gerard Habraken, orgel
Te Deum (H. Andriessen, B. Britten); Fête-Dieu 
van H. Andriessen, werk van P. Swerts en 
A. Diepenbrock.

21, 22 en 23-9-2018 | diverse aanvangstijden 
OrgelMuziek in de Cathrien – Orgelfestival
Diverse organisten uit binnen- en buitenland:
concerten, workshop, kinderprogramma.
vrijdag 21-9 om 20.00 uur: Openingsconcert 
zaterdag 22-9 vanaf 10.00 uur: doorlopend 
programma
zondag 23-9 om 15.00 uur: Slotconcert. 
Voor meer informatie: 
www.muziekindecathrien.nl/orgelfestival.

PROGRAMMA OK TOBER
6-10-2018 | 15.00 uur 
Muziek in de Cathrien
Julia Westendorp, sopraan; Ralf Pisters, piano; 
Ruud Huijbregts, harmonium 
Een programma rond Charles Gounod (1818-
1893) met o.a. zijn beroemde Ave Maria in de 
zelden uitgevoerde originele bezetting.
Om 14.25 uur: beiaardbespeling door 
Rosemarie Seuntiëns.
   
13-10-2018 | 15.00 uur
KamerMuziek in de Cathrien
Marien van Staalen, cello; Tannie van Loon, 
piano en orgel
Muziek van o.a. Bach, Elgar, Saint-Saëns en 
Popper.

20-10-2018 | 15.00 uur 
KoorMuziek in de Cathrien 
Deurnes Mannenkoor o.l.v. Jan Berkers
m.m.v. Andrea Frèrejean, sopraan
Werken van Giuseppe Verdi, Albert de Klerk, 
Anton Maessen, Franz Schubert en Leoš Janáček. 

27-10-2018 | 15.00 uur 
OrgelMuziek in de Cathrien 
Tommy van Doorn, organist van de St. Petrus 
Basiliek in Boxtel
Werken van o.a. Jeanne Demessieux (vanwege 
haar 50e sterfdag) en Léonce de Saint-Martin 
(Suite Cyclique).
Om 14.00 uur lezing door Hans Strootman: 
‘Jeanne Demessieux, legendarisch en tragisch’.

PROGRAMMA NOVEMBER
    
3-11-2018 | 15.00 uur 
Muziek in de Cathrien
Collegium Vocale Eindhoven o.l.v. Ruud Huijbregts 
Requiem van Herbert Howells en John Rutter.
Om 14.25 uur: beiaardbespeling door 
Rosemarie Seuntiëns.

10-11-2018 | 15.00 uur 
Muziek in de Cathrien 
Orkest Zuid o.l.v. Jos van de Braak; 
Ruud Huijbregts, orgel
Olivier Messiaen: Et expecto resurrectionem 
mortuorum; Apparition de l'Eglise eternelle.

17-11-2018 | 15.00 uur 
KoorMuziek in de Cathrien 
Vrouwenkoor Melos o.l.v. Lucas Vis  
Van oude tot moderne muziek met werken van 
De Vittoria, Cipriano de Rore, Bruckner, Reger, 
Florent Schmitt.

24-11-2018 | 15.00 uur 
OrgelMuziek in de Cathrien 
Kees van Houten m.m.v. Marjon Strijk, sopraan.
Johannes Brahms: 11 Choralvorspiele, opus 122. 

PROGRAMMA DECEMBER
1-12-2018 | 16.00 uur
Muziek in de Cathrien (andere aanvangstijd) 
Het Orgel Trio met Wishfull Singing, Wynanda 
Zeevaarder, sopraan en Marc Pantus, bas.
Hildegard, Powervrouw uit de twaalfde eeuw. 
Operavoorstelling rond Hildegard von Bingen.
Om 15.25 uur: beiaardbespeling door 
Rosemarie Seuntiëns.
 
8-12-2018 | 15.00 uur 
KamerMuziek in de Cathrien 
Evelien Wolting, blokfluit; Eelco Kooiker, orgel 
en klavecimbel
Italiaanse muziek uit de hoog-barok, muziek van 
o.a. Scarlatti, Corelli, Marcello, Vivaldi.

15-12-2018 | 15.00 uur [entree € 15,00]
KoorMuziek in de Cathrien 
Brabant Koor en Kamerata-Zuid o.l.v. Frank 
Adams
Antonio Vivaldi (Gloria) en John Rutter 
(Magnificat).

22-12-2018 | 15.00 uur 
OrgelMuziek in de Cathrien
Wouter van der Wilt, docent aan het Fontys 
Conservatorium te Tilburg en cantor-organist 
van de Hoflaankerk te Rotterdam
Koraalfantasieën van Heinrich Reimann en Max 
Reger en kerstmuziek van Bram Beekman.
   

De volgende ondernemingen en organisaties maken het mede mogelijk deze concerten uit te voeren:
Rabobank Eindhoven-Veldhoven  |  Philips Beiaardfonds   |  Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven  |  Multicopy Eindhoven

 Philips Beiaard Fonds

www.muziekindecathrien.nl

http://www.facebook.com/pages/Muziek-in-de-Cathrien

Foto’s Han Haitjema en 

Laurens Mulkens

Ontwerp Marien Klaui

Druk Multicopy, Eindhoven



C O N C E R T P R O G R A M M A  N A J A A R  2 0 1 8M U Z I E K  I N  D E  C A T H R I E N

Een uurtje genieten!
Voorwoord van voorzitter Henny Houben

Het programma van Muziek in de Cathrien voor het najaar van 2018 ligt voor u.  
Na de geweldige muzikale viering vorig najaar van het 150-jarig bestaan van de  
Sint Catharinakerk willen we die uitdaging voortzetten. Ook nu zult u een gevarieerd  
programma aangeboden krijgen. Met een orgelfestival in september, een opera-
voorstelling in december en met prachtige koor-en kamermuziekconcerten in 
kerstsfeer. 
Wij zetten onze traditie voort door elke eerste zaterdag van de maand een concert te 
organiseren, voorafgegaan door muziek gespeeld op de grootste beiaard van Europa! 
Elke maand komen koor-, orgel- en kamermuziek in allerlei gedaanten tot muzikale 
hoogtepunten. Naast professionals krijgen ook amateurs en studenten hier een 
podium. 
Er is dus voor de muziekliefhebber ‘voor elk wat wils’ . Voor wie ‘s avonds niet meer weg 
wil is er een mogelijkheid om ’s middags een concert te bezoeken voor een niet al te 
hoge entreeprijs. Veel vrijwilligers zorgen er elke week weer voor dat deze concerten 
kunnen plaatsvinden.
Een uurtje genieten in de prachtige omgeving die de Catharinakerk u biedt? 
Leest u verder wat er de komende maanden ten gehore wordt gebracht en kom zeker 
eens luisteren.

STEUN ONS! 
Donateurs en Vrienden maken onze concerten mogelijk.

Financiële steun van liefhebbers van ‘Muziek in de Cathrien’ is voor onze stichting onmisbaar. 
Met deze zeer gewaardeerde steun hopen wij onze concertserie – met de huidige bescheiden 
toegangsprijs – te kunnen voortzetten.

U bent Donateur bij een gift van minimaal € 25 per jaar. 
U krijgt dan:
  naast de halfjaarbrochure maandelijks een uitgebreid toegelicht overzicht van de wekelijkse  
     concerten, naar keuze per post of per mail. 
	  gratis toegang voor 2 personen tot het jaarlijkse donateursconcert en de ontvangst na afloop
	  voor 2 personen korting op de afwijkende toegangsprijs van de grotere concerten.
 
U bent Vriend bij een gift van minimaal € 150 per jaar. Naast de voordelen van het donateur-
schap krijgt u een extraatje: een exemplaar van onze ‘5-strippenkaart’. Elke strip geeft gratis 
toegang voor 1 persoon tot een van onze reguliere concerten.

De Stichting Collegium Musicum Eindhoven is een culturele ANBI- instelling (Algemeen Nut 
Beogende Instelling). Dit betekent dat 125% van de waarde van uw schenking fiscaal aftrekbaar 
is. Wij stellen uw aanmelding zeer op prijs!

B E I A A R D  C O N C E R T E N

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. 

Muziek in de Cathrien

Enkele concerten in het komende najaar  
lichten we hier graag toe. Op 15 september  
herdenken we de bevrijding van Eindhoven  
met het inmiddels traditionele  Bevrijdings-
concert. Het programma, uitgevoerd door 
ons ‘eigen’ Collegium Vocale Eindhoven, 
vermeldt onder meer  twee uitvoeringen 
van het Te Deum, getoonzet door Hendrik 
Andriessen en Benjamin Britten. 

Het weekeinde van 21 t/m 23 september 
kunt u genieten van het Orgelfestival 
Eindhoven. In september 2017 werden de 
Verschueren-orgels in de Catharinakerk na 
een renovatie opnieuw in gebruik genomen. 
Eveneens in 2017 werd het uit België 
afkomstige historische orgel, dat lange tijd 
in de thans gesloten Don Bosco-kerk te 
Eindhoven prijkte, naar de Catharinakerk 
overgebracht. Het instrument leent zich 
uitstekend voor de vertolking van barok-
repertoire. In de kerk bevindt zich ook een  
kistorgel. Samen met de Verschueren-orgels 
en het zgn. Don Bosco-orgel  een rijk orgel-
bezit, dat muzikaal welhaast onbegrensde 
mogelijkheden biedt. 
Het festival is er voor iedereen! We rekenen  
natuurlijk op de vaste groep orgelconcert-
bezoekers. Maar ons doel gaat verder: bij de  
grote groep (algemene) muziekliefhebbers 
interesse kweken voor het orgel en zijn  
mogelijkheden. Het programma bevat 
recitals door bekende Nederlandse en 
buitenlandse organisten. 
Voor kinderen zal het zgn. Doe-orgel naar 
Eindhoven komen: een klein pijporgel dat  
door kinderen, onder deskundige begelei-
ding, zelf in elkaar kan worden gezet en 
bespeeld kan worden. 
Voor professionele organisten, 
conservatoriumstudenten, muziekschool-

leerlingen en andere belangstellenden is er 
op zaterdag een workshop door specialist 
Jacob Lekkerkerker, waarbij de nieuwe 
muzikale (en digitale) mogelijkheden van 
het Verschueren-orgel worden geëxploreerd.

Op zaterdag 1 december om 16.00 uur is er  
een heuse operavoorstelling rond Hildegard 
von Bingen ‘Powervrouw uit de twaalfde 
eeuw’. Stap in de magische wereld van de  
middeleeuwse componiste en mystica 
Hildegard von Bingen: een vrijdenker die 
haar eigen taal ontwierp en haar nonnen 
– zeer ongebruikelijk in de twaalfde eeuw – 
liet toneelspelen. Rond een oorspronkelijke 
uitvoering van Hildegards gregoriaanse 
operavoorloper De Orde der Deugden 
schreef componist Steven Kamperman een  
opera van nu. De daarin terugkerende 
melodieën van Hildegard weten vooral te 
verrassen vanuit een nieuw perspectief. Van 
barok tot hedendaags en zelfs een vleugje 
blues: Kamperman smeedt het geheel tot 
een veelkleurige klankwereld. De stemmen 
van het alom geprezen vrouwenkwintet 
Wishful Singing schitteren in een fantasie-
volle regie samen met de veelzijdige 
sopraan Wynanda Zeevaarder als Hildegard 
en de barse bas van Marc Pantus als haar 
tegenspeler abt Kuno van Disibodenberg.

Van de overige concerten dit najaar noemen  
we het concert door Brabant Koor op zater-
dag 15 december, met het Gloria van Vivaldi 
en het Magnificat van Rutter. Een bijzonder 
concert met een afwijkende toegangsprijs. 

Van harte welkom bij onze concerten!

Toegangsprijzen 
regulier € 7,00; CKE-pas € 5,00;  
CJP & student & jongeren tot 18 jaar: gratis.


