
agenda – april 2019 
 

Zaterdag 6 april 2019 staat in het teken van Hommage aan de Eindhovense 

componist Antoon Maessen, ter gelegenheid van diens 100e geboortedag. 
Vele koorzangers uit de regio voeren nog steeds met plezier werken van hem uit. Daarbij 

ontbreekt zelden de “vrolijke noot”, zowel letterlijk als figuurlijk, die zo kenmerkend was 

voor Antoon en zijn werk. Wij willen u van harte uitnodigen om te deel te nemen aan het 
programma dat speciaal in het teken staat van Antoon Maessen. Bent u (oud)-koorzanger 

met goede herinneringen aan dirigent Antoon Maessen en zijn muziek, of anderszins 

geïnteresseerd? Komt u luisteren, de tentoonstelling bezoeken  

of meezingen in de Stadskerk St. Cathrien! 
Het programma komt tot stand met steun van Stichting Cultuur Eindhoven  
  

zaterdag 6 april: 

14:30-15:00 uur: Stadsbeiaardier Rosemarie Seuntiëns speelt werken van Antoon en 

Sylvia Maessen. 
15:00-16:00 uur: Muziek van Antoon en Sylvia Maessen wordt uitgevoerd door het 

Poulenc Kwintet, Rianne Wilbers, Gerard Habraken en het Collegium Vocale Eindhoven 

o.l.v. Ruud Huijbregts (entreeprijs 10 euro/ studenten en jongeren gratis toegang) 
16:00-17:00 uur: Meezingen met: 4 Koorgrapjes en Cantata Influenza, na afloop 

genieten van een hapje en drankje. Wilt u meezingen? Aanmelden kan nog via: 

antoonmaessen100@muziekindecathrien.nl onder vermelding van uw stemsoort.  
  

zondag 7 april zal het kerkkoor van de Catharinakerk, "De Zangers van Sinte Cathrien", 

om 09:30 uur de hoogmis in de Catharinakerk opluisteren met werken van Antoon 
Maessen, o.a. de mis van "Nonae Montessa". 
  

Tastbare herinneringen aan Antoon Maessen kunt u zien bij de Tentoonstelling 

Hommage Antoon Maessen op zaterdag 6 en zondag 7 april tijdens de 

openingstijden van de St. Catharinakerk. 
 

Zaterdag 13 april om 15:00 uur hoort u bij KamerMuziek in de Cathrien een tweetal 

toetsinstrumenten: piano en harmonium. In ons land associeert men het harmonium 

vaak met populaire transcripties of met kwezelachtige sentimenten. In Frankrijk en 
Duitsland daarentegen kende men wel degelijk een boeiende harmoniumcultuur. 

Componisten als Guilmant en Vierne schreven prachtige muziek voor het Franse 

drukwindharmonium. Zelfs de anti-romantische Stravinsky schreef een kort koraal voor 
harmonium (à la mémoire de Debussy) en Rossini ontwikkelde een zeer interessant en 

indrukwekkend geluid door in zijn Petite Messe Solennelle (1863) de solisten en het koor 

te laten begeleiden door een harmonium en een piano.  
Vandaag spelen voor ons: organist Ad van Sleuwen en pianist Matty Huyts. Zij gaven 

hun programma de titel: “De negentiende eeuwse Parijse salon”. 

 

Op 20 april (Paaszaterdag) en 27 april (Koningsdag) vinden géén concerten plaats. 
 

Als tip van de maand april van het Muziekgebouw Eindhoven vermelden we het 

concert in de serie ‘Zalig op zondag’ op zondag 28 april om 12:00 uur in de Kleine 
Zaal. Topvioliste Rosanne Philippens speelt samen met Rick Stotijn, contrabas en Hans 

Eijsackers, piano, muziek van o.a. Schubert, Schumann, Rihm en Shostakovitsch. 

Kaarten via www.muziekgebouweindhoven.nl 
 

De volgende ondernemingen en instanties maken het mede mogelijk om onze concerten te organiseren:   
Fonds Podiumkunsten - Philips Beiaard Fonds -  Rabobank Eindhoven –Veldhoven – Multicopy bv. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gioacchino_Rossini

