
agenda – februari 2019 
 

Het programma van Muziek in de Cathrien van zaterdag 2 februari om 15.00 uur 

heeft als titel ‘Jesu, meine Freude’. Het Collegium Vocale Eindhoveno.l.v. Ruud Huijbregts, 
begeleid door de continuogroep (cello, contrabas, orgel) laat u o.a. genieten van het 

beroemde motet BWV 227 van J.S. Bach, zijn meest omvangrijke motet. Het omvat maar 

liefst elf delen. ‘Jesu, meine Freude’ is een destijds zeer populair protestants kerklied, dat 
in 1653 werd gepubliceerd op een tekst van Johann Franck en een melodie van Johann 

Crüger.  

Bach gebruikte tekst en melodie van dit koraal herhaaldelijk in telkens nieuwe 

harmoniseringen. Hij bouwt het motet op zes coupletten van het koraal en wisselt deze af 
met vijf teksten uit de Romeinenbrief van de apostel Paulus. Aan dit motet is dus geen 

tekstdichter te pas gekomen; waarschijnlijk heeft Bach of zijn opdrachtgever zelf de 

Paulusteksten uitgekozen voor een theologisch diepzinnige exegese van de laatste vragen 
van dood en leven.  

Om 14.25 uur kunt u in en buiten de kerk luisteren naar passende muziek op de 

Philipsbeiaard, bespeeld door stadsbeiaardier Rosemarie Seuntiëns. 
 

Kamermuziek in de Cathrien hoort u op 9 februari om 15.00 uur in het programma 
‘Vogelvlucht’ van harpiste en zangeres Inge Frimout-Hei. 

Inge studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Zij geeft concerten met 

harp en zang en is met haar electrische harpen regelmatig te gast op festivals. Zij geeft 

leiding aan het Blue Planet Harp Ensemble, een harp-orkest voor kinderen en jongeren tot 
21 jaar. 

Inge is ook componiste en uitgever van harpmuziek. Haar ensemble-werken ‘Flidias and 

the Magic Harp’ en ‘Blue Planet’ worden van Amerika tot Australië door harpisten 
gespeeld. De première van haar werk ‘Whispering Caves’ werd in de Grotten van 

Valkenburg uitgevoerd. Zij schreef ‘Melrose suite for Harp’ voor het nationale Rosa Spier 

Harp Concours in 2018. 
 

Collegium Musicum Catharina en Ruud Huijbregts aan het orgel treden voor u op in de 
serie Koormuziek in de Cathrien op zaterdag 16 februari om 15.00 uur met een 

programma rond de Messe des Pauvres van Erik Satie. Een indrukwekkend stuk van een 

bijzondere componist, destijds beschouwd als een kolderieke zonderling. Zijn oeuvre, dat 

vooral uit piano- en toneelwerken bestaat, raakte na zijn dood in de vergetelheid. 
Niettemin oefende hij tijdens zijn leven invloed uit op andere componisten zoals Claude 

Debussy, Maurice Ravel, Darius Milhaud, Edgard Varèse en Francis Poulenc. Satie heeft in 

Nederland vooral bekendheid gekregen dankzij de componist, musicus en dirigent 
Reinbert de Leeuw.  
 

Orgelmuziek in de Cathrien klinkt op zaterdag 23 februari om 15.00 uur, vertolkt 

door organist Gerben Budding, hoofdorganist van de Sint Janskerk te Gouda en 

Stadsorganist van Gouda. Hij is ook Vesperorganist van de Utrechtse Domkerk. U kunt 

genieten van werk van Louis Vierne, Max Reger en Gaston Litaize. Om 14.00 uur bent u 

welkom in de ontmoetingsruimte van de kerk bij de lezing van Hans Strootman, getiteld:  

‘Litaize, kleurrijke onstuimigheid’. 
 

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

concert op woensdag 13 februari om 20.15 uur. Het ensemble Cinquecento treedt op 

met een programma rond de Missa pro defunctis van de 16e eeuwse componist Cristóbal 
de Morales, geboren in Sevilla en onder meer actief in de pauselijke kapel te Rome.   

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. 
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