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Wij beginnen deze nieuwsbrief met een vooruitblik op zaterdag 6 april. Die dag 
herdenkt Muziek in de Cathrien de bekende Eindhovense componist, koorleider en 

recensent Antoon Maessen. Maessen is 100 jaar geleden, op 8 april 1919 geboren. Vele 
koorzangers uit de regio voeren nog steeds met veel plezier werk van hem uit. Daarbij 
ontbreekt zelden de “vrolijke noot”, zowel letterlijk als figuurlijk, die zo kenmerkend was 

voor Antoon Maessen en zijn werk. Voor de concertserie Muziek in de Cathrien is deze dag 
aanleiding om deze humorvolle, veelzijdige Eindhovense muziekicoon te herdenken met 

een speciaal concert. Antoon Maessen heeft een uitgebreid repertoire aan onder andere 
koor- en kamermuziek nagelaten. Samen met de muziekminnende achterban wordt de 
komende maanden vorm gegeven aan een hopelijk hartverwarmend evenement op 

zaterdag 6 april in de Catharinakerk. We houden u op de hoogte, via onze website, 
Facebook en de volgende maandbrief. 
 

Maart begint in de Cathrien met Kamermuziek op zaterdag 9 maart om 15.00 uur 

met het Meredì Ensemble: drie jonge musici met passie voor de 19e en 20e eeuwse Franse 
muziek voor sopraan, fluit en piano. Opmerkelijk en zelden uitgevoerd repertoire van 
bekende en minder bekende componisten: Debussy, Ravel, Saint-Saëns, maar ook Hüe, 

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

Muziek met Passie in de Cathrien hoort u op 16 maart om 15.00 uur in het 

programma ‘La Passione’ - liefde en lijden in de Italiaanse barok. Het Appassionata 
Consort, m.m.v. de solisten Wendy Roobol en Eline Welle laat liefde doorklinken in muziek 

van Vivaldi en Albinoni en lijden in het Stabat Mater van Pergolesi. 'Huilend stond de 
moeder aan de voet van het kruis, waaraan haar zoon te sterven hing.' Zo luidt de 
beginregel van het gedicht dat omstreeks 1300 geschreven werd ter ere van de Heilige 

Maria. Pergolesi kreeg de opdracht om het Stabat Mater, gecomponeerd door Alessandro 
Scarlatti dat tot dan toe elke Goede Vrijdag in Napels was opgevoerd, te vervangen. In 

heel Europa trok zijn Stabat Mater veel belangstelling. Andere componisten gebruikten 
thema's uit het werk, zoals indertijd wel vaker gebeurde. Door de populariteit verschenen 
er in de 18e eeuw diverse uitgaven van het Stabat Mater, maar niet elke uitgever 

prefereerde authenticiteit boven verkoopcijfers, waardoor vele uitgaven onnauwkeurig 
bleken. Waarschijnlijk heeft Pergolesi het Stabat Mater met tussenpozen geschreven. Het 

slotduet schreef hij toen hij op zijn sterfbed lag (1736). Pergolesi koos voor een intieme 
bezetting: solostemmen - sopraan en alt - begeleid door strijkers en continuo. 
 

Orgelmuziek in de Cathrien klinkt op zaterdag 23 maart om 15.00 uur, vertolkt 
door Geerten van de Wetering, organist van de Kloosterkerk te Den Haag. Het 

programma is opgebouwd rondom Vlaams/Nederlandse orgelmuziek. Het eerste werk op 
het programma is van Albert de Klerk, wat hij opdroeg aan Flor Peeters. De familie De 

Klerk was tijdens de Eerste Wereldoorlog uit Vlaanderen gevlucht naar Nederland. Toen 
Albert op jonge leeftijd Flor Peeters hoorde concerteren in de St. Bavokerk in Haarlem, 
besloot hij zijn leven aan het orgel te wijden.  
 

Als tip van de maand maart van het Muziekgebouw Eindhoven vermelden we het 
concert op zaterdag 30 maart om 20.15 uur met de Academy of Ancient Music o.l.v. 
cellist Nicolas Altstaedt. Hij tekent voor Haydns celloconcert in C, met de snelste finale 

ooit. De briljante Academy of Ancient Music neemt zelf ook twee Haydnsymfonieën voor 
zijn rekening. Haydn is nog jong als hij deze symfonieën schrijft, 30, en dat straalt deze 

frisse charmante muziek ook uit. Verder muziek van Boccherini en C.Ph.E. Bach. 
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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