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De Stichting Collegium Musicum Eindhoven heeft dit jaar met enthousiasme het 

initiatief voor een orgelfestival genomen. Hiervoor was een goede aanleiding. In 

opdracht van de  gemeente Eindhoven - eigenaar van de St. Catharinakerk - is 

een kostbare renovatie van het Verschueren-orgel uitgevoerd. Dit orgel is eind 

2017 onder grote publieke belangstelling weer officieel in gebruik genomen. 

Naast dit monumentale orgel staan er in de kerk nog twee andere orgels, een 

Klop-kistorgel en een historisch orgel uit de onlangs gesloten Don Boscokerk, dat 

zich uitstekend leent voor barok-repertoire.  

De kerk biedt als concertzaal vele mogelijkheden, die in onze concertserie 

Muziek in de Cathrien op de zaterdagmiddagen te horen zijn. Nu kunt u een 

weekend lang genieten van een orgelfestival. Van vrijdagavond 21 september tot 

en met zondagmiddag 23 september is deze prachtige, midden in het centrum 

van Eindhoven gelegen St. Catharinakerk het podium voor orgelliefhebbers, 

stads-en kerkorganisten, docenten, studenten van conservatoria en 

muziekscholen. Voor jong en oud valt er wat te beleven, te luisteren of zelf te 

doen.   

Met dit festival willen wij het instrument orgel en de orgelmuziek promoten en 

dichter bij de mensen brengen. Ervaart u zelf dat mede door de ambiance van de 

monumentale kerk het instrument en de muziek extra glans krijgen. Met veel 

plezier bied ik u namens bestuur en programmacommissie dit programmaboekje 

aan. 

Henny Houben - Sipman,  

Voorzitter Collegium Musicum Eindhoven  

 

Dit festival komt tot stand dankzij  

de ondersteuning van: 
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HET FESTIVALPROGRAMMA - OVERZICHT  
 

vrijdag 21 september 

20.00 uur:    Opening van het Festival door de Wethouder Cultuur,  
mevrouw Monique List. 
Openingsconcert door Jan Hage, organist van de  
Domkerk te Utrecht. Met een drankje na afloop. 

 

zaterdag 22 september  

10.00 – 12.00 uur:  Workshop door Jacob Lekkerkerker:  “de muzikale 
mogelijkheden van het nieuwe Setzer-systeem”, 

    voor conservatoriumstudenten en andere belangstellenden. 
 

12.30 – 13.00 uur:  Lunchconcert door Jacob Lekkerkerker 
 

14.30 – 15.30 uur: DOE-orgel-activiteit voor kinderen 
    Deelnemers (en hun ouders) kunnen aansluitend  

het laatste gedeelte van het middagconcert bijwonen. 
 

15.00 – 16.00 uur: “Muziek uit de Weense klassiek” Middagconcert door  
    strijkersensemble o.l.v. Ruud Huijbregts, orgel 
 

20.00 – 22.00 uur: “Nacht van de Stadsorganisten”:  
Geert Bierling (Rotterdam), Jan van de Laar (Helmond), 

    Ruud Huijbregts (Eindhoven); met een pauzedrankje. 
 

zondag 23 september 

 9.30 uur:   Eucharistieviering met orgelmuziek: het Don Bosco-orgel 
    wordt bespeeld door Ruud Huijbregts; welkom! 
 

14.30 – 15.30 uur: DOE-orgel-activiteit voor kinderen 
    Deelnemers (en hun ouders) kunnen aansluitend  

het laatste gedeelte van het slotconcert bijwonen. 
  

15.00 – 16.00 uur: Slotconcert door Wayne Marshall, organist, pianist,  
chef-dirigent van het WDR Funkhausorchester te Keulen. 

    Met een drankje na afloop. 
 
 

Voor het gehele programma geldt: studenten/scholieren vrij toegang   
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PROGRAMMA van het OPENINGSCONCERT op vrijdag 21 september om 20.00 uur  

in de St. Catharinakerk te Eindhoven 

 

JAN HAGE, organist van de Domkerk te Utrecht         toegang € 10,- 
 

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

2  Naïades (uit: Pièces de fantaisie, 4me Suite, opus 55)      Louis Vierne (1870-1937) 
 

3  Litanie (1988)             Jan Welmers (geb. 1937) 
 

4  Suite, opus 5                Maurice Duruflé (1902-1986) 

    Prélude – Sicilienne - Toccata 
 

Jan Hage (geb. 1964) studeerde orgel bij Jan 

Welmers en Theorie der Muziek aan het 

Utrechts Conservatorium, Muziekwetenschap 

aan de Rijksuniversiteit van Utrecht en 

Kerkmuziek aan het Nederlands Instituut voor 

de Kerkmuziek in Utrecht. Vervolgens 

studeerde hij gedurende twee jaar orgel bij 

André Isoir aan het Conservatoire National de 

Région te Boulogne-Billancourt. Hij won eerste prijzen op diverse nationale en 

internationale orgelconcoursen. Hij staat in het bijzonder bekend als warm 

pleitbezorger en veelgevraagd vertolker van hedendaagse orgelmuziek. Als solist trad 

hij op met o.a. de Slagwerkgroep Den Haag, het Asko Ensemble en het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest. Tot zijn meest recente cd-opnamen behoren die met het 

complete ‘Jets d’orgue’ van Jan Vriend en het integrale orgelwerk van Jéhan Alain en 

Jan Welmers. Tevens is hij werkzaam als componist en publicist. In 2006 ontving hij 

de médaille d'argent van Société Académique Arts-Sciences-Lettres te Parijs vanwege 

zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur.  

Vanwege zijn verdiensten voor het stimuleren van de Nederlandse orgelcultuur 

ontving hij in 2011 als eerste de Schnitgers Droomprijs. Van 1995 tot 2011 was hij 

organist van de Kloosterkerk te Den Haag. Met ingang van 1 juni 2011 is hij benoemd 

als organist van de Domkerk te Utrecht. In 2016 promoveerde hij tot doctor in de 

theologie met een dissertatie over de kerkmusicus Willem Mudde.  
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WORKSHOP en CONCERT door JACOB LEKKERKERKER op zaterdag 22 september 

In de St. Catharinakerk te Eindhoven 

 

Workshop “de muzikale mogelijkheden van het Setzer-systeem”   
10.00 – 12.00 uur  
voor conservatoriumstudenten en belangstellenden 
toegang € 15,-  aanmelding via de website 

 

Lunchconcert 12.30 uur toegang vrij 
 
Orgelpionier Jacob Lekkerkerker verkent sinds vele jaren nieuwe mogelijkheden van 

het klassieke orgel, veelal in combinatie met elektronische muziek. Hij speelt in het 

Orgelfestival Eindhoven een doorgaande solo-improvisatie van een halfuur, met 

daarin enkele grote contrasten. Elementen van Sweelinck, de traditionele 

orgelklank, en nieuwe klanken vloeien in elkaar over. De nieuwe klanken ontstaan 

door het opnieuw 'mengen' van het bestaande palet van het orgel, door gebruik te 

maken van de nieuwe software waarmee het instrument sinds kort is uitgerust. 
 

Het lunchconcert wordt 's ochtends voorafgegaan door een workshop. Daarin 

demonstreert Lekkerkerker de mogelijkheden van het Setzer-systeem. Vaak bestaat 

muzikale vorm eerst, en zoekt de organist daar klanken bij. Lekkerkerker draait het 

vaak om: hoe kan klank vorm dicteren?  

Een training in aandachtig luisteren naar ongedachte mogelijkheden.  

 

Jacob Lekkerkerker is componist, 

improvisator en organist. Hij is een pionier 

die nieuwe klankwerelden creëert met orgel 

en live elektronica, in samenwerking met 

musici en kunstenaars uit vele disciplines.  

Hij performt regelmatig op toonaangevende 

festivals en podia en Nederland en Europa. 

Als componist speelt hij met de relaties 

tussen monumentale architectuur, de 

ruimtelijke klank van orgels en PA-systemen en de ervaring van het menselijk 

lichaam in deze context. 
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Jacob Lekkerkerker ontving diverse prijzen voor zijn werk als organist en componist, 

waaronder de Sweelinck-Müllerprijs, de Schnitgers Droomprijs, de Jur Naessens 

Muziekprijs voor muzikale avonturiers uit alle genres, en de Prix-Special Englert-

Marchal. In oktober 2016 gingen de eerste drie delen van een reeks van 12 etudes 

voor orgel en elektronica in première tijdens het orgelfestival Toulouse les Orgues. 

Het concept Cathedral Mobile ging in juni 2017 in première tijdens het Orgelfestival 

Holland. 

Lekkerkerker studeerde orgel en improvisatie aan het Koninklijk Conservatorium te 

Den Haag en in Duitsland en Frankrijk. Zijn docenten waren Jos van der Kooy, Ewald 

Kooiman, Ansgar Wallenhorst en Loïc Mallié. Sinds 2013 is hij organist-titulair van 

de Oude Kerk te Amsterdam, waar hij tevens actief is als curator muziek. 
 

 

 

Ruud Huijbregts studeerde aan het Brabants Conservatorium 

te Tilburg orgel bij Hub.Houët en Bram Beekman, klavecimbel 

bij Gerard Dekker en koordirectie bij Jan Boogaarts en Cees 

Rotteveel. Verder volgde hij nog diverse cursussen o.a. bij 

Luigi Tagliavini, Albert de Klerk en Kamiel d'Hooghe (orgel) en 

Joop van Zon (orkestdirectie).  

Ruud Huijbregts is op verschillende terreinen actief: als 

organist, klavecinist/ continuospeler en als koordirigent. In 

1981 richtte hij het Eindhovens Vocaal Ensemble op, thans 

Collegium Vocale Eindhoven geheten. Met dit koor voerde hij 

vele grote koorwerken uit, waaronder Bach’s Johannes- en Matthäus-Passion, 

Magnificat en Hohe Messe, de Mariavespers van Monteverdi, het Requiem van 

Mozart en alle missen van Haydn. Daarnaast ook werken van hedendaagse 

componisten o.a. Toebosch, Maessen, Manneke, Kodaly, Britten en Pärt.  

Naast zijn werk als dirigent/organist aan de Eindhovense Stadskerk is hij nog 

dirigent van het studentenkoor Vokollage, docent aan de CKE muziekschool te 

Eindhoven en het Fontys Conservatorium in Tilburg.  

In 2011 werd hij benoemd tot stadsorganist van Eindhoven.  
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PROGRAMMA van het MIDDAGCONCERT op zaterdag 22 september om 15.00 uur  

in de St. Catharinakerk te Eindhoven  

 

           toegang € 7,- 

 

Collegium Instrumentale Eindhoven 

orgel en muzikale leiding: RUUD HUIJBREGTS 

 

“MUZIEK UIT DE WEENSE KLASSIEK” 

 

1. Orgelconcert in D    Georg Christoph Wagenseil   

 Allegro     (1715-1777) 

 Andante 

 Allegro 

 

2. Drie kleine Praeludien en een Fuga Johann Georg Albrechtsberger 

       (1736-1809) 

 

3. 3 Kerksonates     Wolfgang Amadeus Mozart 

 Sonate in F KV 244   (1756-1791) 

 Sonate in D KV 245 

 Sonate in C KV 328 

 

4. Adagio (für Flötenuhr)   Ludwig van Beethoven 

       (1770-1827) 

  

5. Orgelconcert in C    Joseph Haydn 

 Allegro Moderato   (1732-1809) 

 Andante 

 Allegro 
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KINDERPROGRAMMA: spelen met het DOE-orgel 

St. Catharinakerk Eindhoven/tuinkamer 

 

zaterdag  22 september 14.30 – 15.30 uur 

zondag     23 september  14.30 – 15.30 uur 

 

aansluitend kunnen de deelnemers het laatste gedeelte van het concert  

in de kerkzaal bijwonen 

 

toegang voor kinderen (4 - 12 jaar) vrij; aanmelding via website 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het DOE-orgel is een bouwpakket in een leskist. In de kist zitten de 

onderdelen waarmee kinderen onder begeleiding van bijvoorbeeld een 

organist of orgelbouwer zelf dit orgel in elkaar kunnen zetten. Daarna 

kunnen kinderen het orgel bespelen.  
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“NACHT VAN DE STADSORGANISTEN” 

zaterdag 22 september 20.00 – 22.00 uur 

St. Catharinakerk Eindhoven 

toegang € 10,- 
 

De organisten zijn: 
 

- GEERT BIERLING   (stadsorganist van Rotterdam)  (G) 

- JAN VAN DE LAAR  (stadsorganist van Helmond)  (J) 

- RUUD HUIJBREGTS  (stadsorganist van Eindhoven)  (R) 
 

Bespeeld worden: hoofdorgel, altaarorgel, Don Bosco-orgel, kistorgel 

 

20.00 uur Blok 1 

1. Fanfare La Péri     Paul Dukas (1865-1935)   GJR 
 

2. Pastorale uit Sonate 1   Alexandre Guilmant (1837-1911)   GR 
 

3. Partita "Herr Christ der einig Gottes Sohn" BWV Anh. 77 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)      J 
 

4. Improvisation ‘I Love Bach’   Geert Bierling (*1956)       G 
 

5. Tiento de dos tiples    Pablo Bruna (1611-1679)      R 
 

6. Exercici d’ecos i contraecos     Miguel Lopez (1669-1723)  GJR 
 

   

21.00 uur Blok 2 

1. Orgelconcert Op. 7 nr. 1   George Frideric Handel (1685-1759)   GR 
 

2. Chaconne in G  HWV 534   George Frideric Handel       G 
 

3. Concerto in a BWV 593   Johann Sebastian Bach        J 

     (Allegro)-Adagio-Allegro   naar Antonio Vivaldi (1678-1741) 
 

4. Spiegel im Spiegel    Arvo Pärt (*1935)        R 
 

5. Fanfare La Péri     Paul Dukas     GJR 
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Geert Bierling studeerde de hoofdvakken orgel, 

piano en klavecimbel aan het Rotterdams 

Conservatorium en beiaard aan de Hogeschool 

voor de Kunsten te Utrecht. Hij volgde 

masterclasses bij o.a. Ton Koopman en Jos van 

Immerseel. Op zijn achttiende jaar werd hij vaste 

bespeler van het historische Bätz/Witte orgel in 

de Oude of Pelgrimvaderskerk te Rotterdam Delfshaven. Sinds 1990 is hij stads-

beiaardier van Rotterdam; hij kreeg in 1996 zijn aanstelling als stadsorganist van 

Rotterdam. In die functie is hij de vaste bespeler van het Standaart-concertorgel in 

de Burgerzaal van het Stadhuis (waar hij de concertserie ‘Muziek in de Burgerzaal’ 

programmeert) en het vier- klaviers Flentrop orgel in Concertgebouw De Doelen.  

Als klavecinist, organist en harmoniumspeler treedt hij regelmatig op als solist en in 

ensembleverband met musici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het New 

Trombone Collective en het Giudici Ensemble. Daarnaast is Geert Bierling ook actief 

als begeleider op orgel en harmonium van klassieke zwijgende films. 

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) en nam deel aan 

interpretatiecursussen voor oude muziek bij Alan Curtis en William Christie te 

Innsbruck. 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. Verder is hij actief als dirigent van het koor “Nuove Musiche”. Hij maakte 

opnames op historische orgels in Oostenrijk (o.m. Zwettl-Stiftkirche) en in Italië 

(o.m. Pistoia-Dom) en diverse opnames van het historische Robustelly-orgel, onder 

meer met het Nationaal Kinderkoor met koor- en orgelwerken van de Oostenrijkse 

organist en componist Anton Heiller en van het Requiem van Gabriël Fauré.  

Jan van de Laar is vanaf 1 januari 2009 voor het Robustelly-orgel benoemd tot 

stadsorganist van de gemeente Helmond.  
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Zondag 23 september om 9.30 uur: EUCHARISTIEVIERING, 

waarin de officiële ingebruikname van het 

 Don Bosco-orgel gevierd wordt. 

 

Het orgel wordt bespeeld door RUUD HUIJBREGTS. 

 

De volgende stukken zullen tijdens de misviering klinken: 

Pastorella (4 delen) BWV 590  - Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Contemplation  -  Ad Wammes (*1953) 

Fantasia in d - Abraham van den Kerckhoven (1619-1701) 

Fuga in C  - Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

 

 

De parochie St. Joris heet toehoorders van harte welkom! 
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PROGRAMMA van het SLOTCONCERT op zondag 23 september om 15.00 uur  

in de St. Catharinakerk te Eindhoven 

“Crossing borders” 

 

toegang € 15,-/donateurs € 7,- 
 

WAYNE MARSHALL, orgel 

 

Programma: 
 

1. Improvisee Intrada        Wayne Marshall (*1961) 
 

2. Fantasia & Fugue in G      Charles Hubert Hastings Parry (1848-1918) 
 

3. Canterbury Interlude         Sydney Campbell (1909-1974) 
 

4. Uit Pièces de Fantaisie:      Louis Vierne (1870-1837) 

    "Carillon de Westminster" 
 

5. Symphonic Improvisee            Wayne Marshall 

    "Happy Birthday Lennie Bernstein"      

 

De Engelse organist Wayne Marshall 

werd geboren in 1961 in Lancashire,  

uit ouders afkomstig uit Barbados.  

Hij studeerde aan Chetham’s School of 

Music in Manchester, het Royal College 

of Music te Londen en de Hochschule für 

Musik in Wenen.  

Hij is chef-dirigent van het WDR 

Funkhausorchester in Keulen. Hij is een gevierd vertolker van muziek van George 

Gershwin, Leonard Bernstein en andere 20e-eeuwse Amerikaanse componisten. 

Hij heeft Gershwins complete werken voor piano en orkest opgenomen met het 

Aalborg Symfoniorkester, waarbij hij optreedt als dirigent en pianosolist. In 1998 

dirigeerde hij Porgy en Bess om het eeuwfeest van Gershwin te vieren.  

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_College_of_Music&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgnEPXRhqNKPBVZwvF7pm3re6Zoew
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_College_of_Music&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgnEPXRhqNKPBVZwvF7pm3re6Zoew
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Music_and_Performing_Arts,_Vienna&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhj9wYCGl7fBXeVJ16Rkjxb5oqc_WA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Music_and_Performing_Arts,_Vienna&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhj9wYCGl7fBXeVJ16Rkjxb5oqc_WA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/WDR_Rundfunkorchester_K%25C3%25B6ln&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjesGTQmzmDhfLmcycw6pZqLS2zEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/WDR_Rundfunkorchester_K%25C3%25B6ln&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjesGTQmzmDhfLmcycw6pZqLS2zEA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Cologne&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhht0dgW0JZxIWGhBVRwpO3Pp97V4Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/George_Gershwin&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgW3GZ0H3leHEykuBvR2ePthdKgJQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/George_Gershwin&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhgW3GZ0H3leHEykuBvR2ePthdKgJQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bernstein&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhidEJlX9tdsv4dPG8JEfeT6W0Mr1w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Aalborg_Symfoniorkester&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjgeE-vF2C9rW3MMKW74Cnc6eQNWg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Porgy_and_Bess&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhjUVgFcnXIhYAqfSPYrrXe44zfzNg
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Wayne's muzikale uitstapjes brachten hem ertoe om te experimenteren in 

meerdere genres, waaronder jazz en kerkmuziek, maar hij vond snel zijn 

professionele roeping als organist en pianosolist.  

Als organist is Marshall op veel van 's werelds toplocaties te horen geweest. Zo 

verzorgde hij recitals in o.m. de Philharmonie van Luxemburg, de Notre Dame te 

Parijs, Westminster Abbey, de Royal Festival Hall en de Royal Albert Hall te 

Londen, de Symphony Hall te Birmingham en het National Grand Theatre in 

Beijing. 

Wayne Marshall is ‘organist in residence’ in Manchester's Bridgewater Hall. Hij 

heeft de orgelsymfonie van Saint-Saëns en verschillende orgel-cd’s opgenomen, 

en oogstte lovende kritieken. Hij treedt ook regelmatig op als pianosolist bij o.m. 

het London Symphony Orchestra en de Berliner Philharmoniker. 

Een van de huidige projecten van Wayne Marshall is het dirigeren van het 

Orchestre de Paris in een uitvoering van de mis van Leonard Bernstein. Het 

interpreteren van de muziek van Bernstein wordt beschouwd als een van de 

sterkste punten van Wayne. 

Naast zijn verplichtingen als dirigent zal Wayne de komende tijd de wereld 

rondreizen als concertorganist, met optredens in het Moscow House of Music, 

Lotte Hall in Zuid-Korea en de Davies Symphony Hall in San Francisco. 

 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Bridgewater_Hall&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhhGfn_7gVRUz0X1ihozg94bme_2Jg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Sa%25C3%25ABns&xid=17259,15700023,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201&usg=ALkJrhim4_vNtM9_09j_-kIEy4RLnTCGCQ


Orgelfestival Eindhoven 2018 
 

14 
 

 
Agenda Muziek in de Cathrien 

 

6 oktober 
15.00 uur 
 
 
 
13 oktober 
15.00 uur 
 
20 oktober 
15.00 uur 
 
 
27 oktober 
15.00 uur 
 

Muziek in de Cathrien. Julia Westendorp, sopraan;  
Ralf Pisters, piano; Ruud Huijbregts, harmonium. Een programma rond 
Charles Gounod, met o.a. zijn beroemde Ave Maria in de originele 
bezetting.  14.25 uur: beiaardbespeling door Rosemarie Seuntiëns. 
 
KamerMuziek in de Cathrien. Marien van Staalen, cello; Tannie van Loon, 
piano en orgel. Muziek van o.a. Bach, Elgar, Saint-Saëns en Popper. 
 
KoorMuziek in de Cathrien.Deurnes Mannenkoor o.l.v. Jan Berkers m.m.v. 
Andrea Frèrejean, sopraan.  Werken van o.a. Verdi. De Klerk, Maessen, 
Schubert. 
 
OrgelMuziek in de Cathrien. Tommy van Doorn (Boxtel). Werk van o.a. 
Jeanne Demessieux. 14.00 uur: lezing door Hans Strootman: ‘Jeanne 
Demessieux, legendarisch en tragisch’. 
 

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 jaarbrochure 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 donateurschap 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! 
 

Stichting "Collegium Musicum Eindhoven" 
secretariaat: Begijnenhof 2, 5611 EL Eindhoven 

tel. 040 – 2833968   Bankrekening: IBAN  NL32INGB0006494758 
e-mail: secretaris@muziekindecathrien.nl       website: www.muziekindecathrien.nl 
 

Vind ons op Facebook http://www.facebook.com/pages/Muziek-in-de-Cathrien  

 
De concerten worden mogelijk gemaakt door vele Vrienden en Donateurs en door onze 

sponsors/partners: Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven – Rabobank Eindhoven-Veldhoven  - 

Multicopy b.v. -Philips Beiaard Fonds –Fonds Podiumkunsten 

 


