
agenda – januari 2019 
 

Bestuur en Programmacommissie van Muziek in de Cathrien wensen u een voorspoedig 

2019. Wij hopen u weer veelvuldig in de Catharinakerk te ontmoeten bij onze wekelijkse 
concerten op de zaterdagmiddag. Zoals in de voorjaarsbrochure 2019 is aangekondigd, 

zijn we genoodzaakt om de reguliere toegangsprijs voor onze concerten te verhogen tot  

€ 10,-. Studenten en jongeren tot 18 jaar houden vrije toegang. 
 

Wij beginnen de concertserie op zaterdag 12 januari om 15.00 uur met het 
traditionele Donateursconcert. Het gerenommeerde Vocaal Ensemble MUSA o.l.v. Peter 

Dijkstra zal voor ons de Boetepsalmen van de Russisch-Duitse componist Alfred Schnittke 

(1934-1998) uitvoeren. De Boetepsalmen vinden hun inspiratie grotendeels in het feit dat 

Schnittke zich steeds meer verdiepte in spirituele en religieuze stromingen. In 1988 
ontstonden de Boetepsalmen voor gemengd koor a capella op dichtteksten uit anonieme 

kloosterbronnen voor de traditionele vastentijd. De teksten maken deel uit van een in 1986 

in Moskou gepubliceerde bloemlezing van zestiende-eeuwse Russische teksten. De 
rechtstreekse aanleiding voor de Boetepsalmen vormde het millennium van de kerstening in 

Rusland. De algehele teneur van de in muziek gegoten psalmteksten kenmerkt zich door de 

klassieke vorm van boetedoening: bidden, vasten of onthouding. In de Boetepsalmen zijn 
boetedoeningen gevangen in een pure en wonderschone koorklank.  

Onze Donateurs en Vrienden hebben – op vertoon van de uitnodiging – vrij toegang tot 

het concert en de ontvangst na afloop. 

Om 14.25 uur kunt u in en buiten de kerk luisteren naar de Philipsbeiaard, bespeeld door 
stadsbeiaardier Rosemarie Seuntiëns. 
 

Kamermuziek in de Cathrien hoort u op 19 januari om 15.00 uur, uitgevoerd door 

Consort of Voices. Marlotte van ’t Hoff, sopraan en André Poortvliet, klavecimbel en orgel, 

geven een duo-presentatie van hun programma ‘Back2Bach’ rond het unieke 
‘Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach’. Anna Magdalena huwde in 1721 met Bach, 

anderhalf jaar na het overlijden van diens eerste vrouw Maria Barbara. Bach startte in 

1722 met het samenstellen van het Klavierbüchlein, waarschijnlijk met als doel haar 
vaardigheden op het klavecimbel of klavichord te verbeteren.  
 

Fred Vonk en Henk Kooiker, twee organisten die nauw verbonden zijn met de 
Catharinakerk en met Muziek in de Cathrien zullen een improvisatieconcert verzorgen in 

de serie Orgelmuziek in de Cathrien op zaterdag 26 januari om 15.00 uur. 

In dit improvisatieconcert klinkt feitelijk hedendaagse muziek in optima forma. Diverse 
muziekvormen en klankidioom komen langs in een afwisselend programma, waarbij ook 

de vele nieuwe mogelijkheden van het nieuwe besturingssysteem van het orgel worden 

uitgebuit. Im-pro-viseren: het on-voor-zien spelen van muziek is al een oude bezigheid. 
‘Het spannende van improviseren is de spontane inval, het idee dat al spelend ontstaat. 

Waar dan ook de inspiratie voor dat idee vandaan komt, is moeilijk te zeggen… ik weet 

niet echt hoe het precies in z’n werk gaat’ (Jan Jongepier). De organisten van heden-

middag zullen proberen in hun muziek ook de fraaie klankkleuren van het grote 
instrument te laten horen. 
 

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

het concert op vrijdag 11 januari om 20.15 uur. Het Pražák Quartet & Isabelle van 

Keulen treden op met muziek van Schumann, Martinu en Brahms. Al ruim dertig jaar 
betovert het Pražák Kwartet in de grote zalen over de hele wereld zijn publiek. Of 

Pražákovo Kvarteto zo u wilt, want het zijn Tsjechen. Met Isabelle van Keulen hebben ze 

een schitterende Nederlandse troef in handen; in Eindhoven was de (alt)violiste al vaak te 
gast. ‘Ik hecht grote waarde aan veelzijdigheid’ is haar lijfspreuk. Dus nu eens in 

kwintetverband. 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. 


