
agenda – december 2018 
 

Muziek in de Cathrien begint de maand op zaterdag 1 december met een bijzondere 

voorstelling: Hildegard, powervrouw uit de 12e eeuw. Operavoorstelling rond 
Hildegard von Bingen. Uitvoerenden: Het OrgelTrio+; Wishful Singing; Wynanda 

Zeevaarder, sopraan; Marc Pantus, bas. Een stap in de magische wereld van de 

middeleeuwse componiste en vrijdenker Hildegard von Bingen. 
Rond een oorspronkelijke uitvoering van Hildegards oude gregoriaanse opera Ordo 

Virtutum schreef componist Steven Kamperman een opera van nu. De daarin 

terugkerende melodieën van Hildegard klinken soms herkenbaar, maar weten vooral te 

verrassen vanuit een nieuw perspectief. Van barok tot hedendaags en zelfs een vleugje 
flamenco: Kamperman smeedt het geheel tot een veelkleurige klankwereld.  

Let op: Aanvang 16.00 uur. De voorstelling duurt ca. 1,5 uur.     
  

Vanaf 15.25 uur wordt de Philipsbeiaard 

bespeeld door stadsbeiaardier  
Rosemarie Seuntiëns. 

 Deze produktie 

vindt plaats  
met steun van 

     

Kamermuziek in de Cathrien hoort u op 8 december om 15.00 uur, uitgevoerd door 

Evelien Wolting, blokfluit en Eelco Kooiker, orgel en klavecimbel. Zij spelen Italiaanse 

muziek uit de hoog-barok, muziek van o.a. Scarlatti, Corelli en Vivaldi. 
 

Tijdens Koormuziek in de Cathrien op 15 december om 15.00 uur treden het 
Brabant Koor en Kamerata Zuid o.l.v. Frank Adams op met een tweetal beroemde en 

geliefde werken: het Gloria van Antonio Vivaldi en het Magnificat van John Rutter. 

Solisten zijn Klaartje van Veen (mezzo-sopraan) en Heleen Bongenaar (sopraan). 

Het concert bestaat uit 2 gedeeltes. Allereerst brengt het koor het Gloria van Vivaldi. Na 
de Vier Jaargetijden is dit Vivaldi’s meest bekende werk. Het stuk heeft een zonnig 

karakter met mooie melodieën en opgewekte ritmes. Vervolgens wordt het Magnificat van 

John Rutter ten uitvoering gebracht. Al heel wat keren werd de lofzang van Maria, het 
Magnificat, op muziek gezet, maar nog nooit zo feestelijk en vrolijk als in dit werk van 

John Rutter. Rutter heeft de vreugdevolle zang van Maria een Zuid-Amerikaanse gloed 

meegegeven. Zijn Magnificat weet te betoveren en het hart te raken. 

toegang € 15,-; donateurs € 7,-. 
 

Wouter van der Wilt, organist van de Hoflaankerk in Rotterdam speelt tijdens 
Orgelmuziek in de Cathrien op zaterdag 22 december om 15.00 uur 

koraalfantasieën van Heinrich Reimann en Max Reger, kerstmuziek van Bram 

Beekman en een improvisatie op het bekende Rorate caeli. 
Max Reger schreef zijn drie Choralfantasieën Op. 52 in september 1900 in een 

tijdsbestek van 10 dagen. Vergeleken met de eerdere koraalfantasieën die hij schreef en 

waarin hij zocht en experimenteerde met de vorm van de koraalfantasie, komt die hier tot 
een absoluut hoogtepunt. Kenmerkend is het door hem ontwikkelde principe om naast de 

steeds gevarieerde melodie van het koraal, ook een ander, vrij thema in het spel te 

brengen. Daardoor krijgt het werk nog meer samenhang en symfonische allure. Groot 

compositorisch meesterschap blijkt uit deze - “kein Ohr hat je gehört”- hemelse lofzang. 
 

Dit keer twee tips van de maand december van het Muziekgebouw Eindhoven.  
Op woensdag 12 december om 19.00 uur concerteert in de Catharinakerk het 

wereldberoemde Choir of the King’s Consort met muziek van eigen bodem: een tocht 

langs 500 jaar Engelse kerstmuziek. Van een renaissancemis van Thomas Tallis tot een 
nieuw lied over de drie koningen van Jonathan Dove.  

Op zaterdag 15 december om 19.30 uur wordt in het Muziekgebouw Händel’s 

Messiah uitgevoerd door de Akademie für Alte Musik Berlin en het Winsbacher 

Knabenchor. Kaarten voor beide concerten 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. 


