
CONCERTPROGRAMMA NAJAAR 2019

PROGRAMMA SEPTEMBER
7-9-2019 | 15.00 uur
Muziek in de Cathrien
Collegium Musicum Catharina 
o.l.v. stadsorganist Ruud Huijbregts 
400 jaar Muziek in de Cathrien: 
een overzicht van 400 jaar vocale- en orgelmuziek 
in de Eindhovense Catharinakerk
Om 14.25 uur: beiaardbespeling door 
Rosemarie Seuntiëns.

14-9-2019 | 15.00 uur
KamerMuziek in de Cathrien
programma nader te bepalen

21-9-2019 | 15.00 uur
KoorMuziek in de Cathrien – Bevrijdingsconcert
Collegium Vocale Eindhoven, solisten en 
instrumentalisten o.l.v. Ruud Huijbregts
Eindhoven Te Deum van Arjan van Baest 
(première); vocale en instrumentale werken 
van Arvo Pärt

28-9-2019 | 15.00 uur 
OrgelMuziek in de Cathrien
Mark van Platen
Werken van Hendrik, Jurriaan en 
Louis Andriessen
14:00 uur: lezing door Hans Strootman 
‘Jurriaan Andriessen: spelen met muziek’.

PROGRAMMA OK TOBER
5-10-2019 | 15.00 uur 
Muziek in de Cathrien
Collegium Musicum Catharina  
o.l.v. Ruud Huijbregts
Muziek van o.a. Monteverdi en Frescobaldi
Om 14.25 uur: beiaardbespeling door 
Rosemarie Seuntiëns.
   
12-10-2019 | 15.00 uur
KamerMuziek in de Cathrien
Peter Waldner, klavecimbel
Bach: Goldbergvariaties

19-10-2019 | 15.00 uur 
KoorMuziek in de Cathrien
Capella Sine Nomine o.l.v. André Vis
‘No strings attached’ (transcripties van 
orkestwerken voor koor)

26-10-2019 | 15.00 uur 
OrgelMuziek in de Cathrien
Andreas Liebig, Münsterorganist  (Basel, CH)
Programma rond Daan Manneke ter 
gelegenheid van zijn 80e verjaardag; werken van 
o.a. Bach, Mozart, Manneke (Basler Psalmen) en 
Widor (Toccata uit de 5e Symphonie)

PROGRAMMA NOVEMBER
    
2-11-2019 | 15.00 uur 
Muziek in de Cathrien – Allerzielenconcert
Tilburgs Vocaal Ensemble o.l.v. Ramon van den 
Boom; Ruud Huijbregts, orgel
o.a. Lux Aeterna van Morten Lauridsen
Om 14.25 uur: beiaardbespeling door 
Rosemarie Seuntiëns.

9-11-2019 | 15.00 uur 
KamerMuziek in de Cathrien 
Duo for a While: Hanna de Bruin, zang 
en Manon Berendschot, piano (studenten van 
AMPA, Tilburg)
Duits programma met stukken van Mozart, 
Mendelssohn, Mahler en Loewe

16-11-2019 | 15.00 uur 
KoorMuziek in de Cathrien
Eindhovense Oratorium Vereniging 
o.l.v. Geert Broeksteeg
o.a. Rutter, delen uit Psalmfest

23-11-2019 | 15.00 uur 
OrgelMuziek in de Cathrien
Adriaan Hoek
Werken van o.a. Vierne, Dupré en Franck

PROGRAMMA DECEMBER
7-12-2019 | 15.00 uur
Muziek in de Cathrien – Sint Nicolaasconcert
Collegium Vocale Eindhoven en 
instrumentalisten o.l.v. Ruud Huijbregts
Benjamin Britten: Saint Nicolas Cantata
Om 14.25 uur: beiaardbespeling door 
Rosemarie Seuntiëns.
 
14-12-2019 | 15.00 uur 
KamerMuziek in de Cathrien
Teyber-trio: Evert Jan Schuur, viool; 
Tom Moonen, altviool; Gadze Heeres, cello
Mozart: Divertimento voor strijkers KV 563

21-12-2019 | 15.00 uur
KoorMuziek in de Cathrien – Kerstconcert
Koor Muziek Nu & CoMA Eindhoven
‘O Kerstnacht…: De pastorale. Een ander 
kerstconcert.’

28-12-2019 | 15.00 uur 
OrgelMuziek in de Cathrien
Ruud Huijbregts, stadsorganist van Eindhoven
o.a. Widor (Symphonie Gothique)
14:00 uur: lezing door Hans Strootman
‘Widor in de jaren 90’.
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De volgende ondernemingen en organisaties maken 

het mede mogelijk deze concerten uit te voeren:

 Philips Beiaard Fonds



C O N C E R T P R O G R A M M A  N A J A A R  2 0 1 9M U Z I E K  I N  D E  C A T H R I E N

Een uurtje genieten!
Voorwoord van voorzitter Henny Houben

Na een in alle opzichten prachtig muzikaal programma dit voorjaar, mag ik u 
opnieuw een gevarieerd najaarsprogramma van Muziek in de Cathrien aanbieden. 
Onze programmacommissie is er in geslaagd om de zaterdagmiddagconcerten 
in te vullen met voor ieder van u aantrekkelijke uitvoeringen. Kamer-, koor- en 
orgelmuziek wisselen elkaar af, vaak voorafgegaan door de inmiddels bij u bekende 
beiaardbespelingen. De muziek hiervan is dan altijd afgestemd op, of passend bij het 
concert van die middag. De vele en enthousiaste vrijwilligers maken het, naast uw 
� nanciële bijdragen, giften uit fondsen en subsidies, ons mogelijk om muziek met een 
hoge kwaliteit aan te bieden.

Wij mogen op de zaterdagmiddag vaak concertgangers afkomstig uit andere landen 
ontvangen. Er werken en studeren steeds meer mensen in de regio Eindhoven  die 
Engels als voertaal hebben. Daarom zijn wij bezig onze website met een Engelstalige 
versie uit te breiden. 
Als laatste wil ik u wijzen op een bijzondere uitvoering dit najaar van het traditionele 
Bevrijdingsconcert in de Catharinakerk. Omdat we dit jaar 75 jaar bevrijding van 
Eindhoven vieren hebben wij als bestuur een speciale opdracht verleend aan een 
Eindhovense musicus voor een hedendaagse compositie van het Te Deum. 
Laat u op 21 september met deze wereldpremière verrassen.

STEUN ONS! 
Donateurs en Vrienden maken onze concerten mogelijk.

Financiële steun van liefhebbers van ‘Muziek in de Cathrien’ is voor onze stichting onmisbaar. 
Met deze zeer gewaardeerde steun hopen wij onze concertserie te kunnen voortzetten.

U bent Donateur bij een gift van minimaal € 25,- per jaar. 
U krijgt dan:
  tweemaal per seizoen de concertbrochure (per post)
   maandelijks per mail een nieuwsbrief met een overzicht van de wekelijkse concerten 
(desgewenst per post)
   gratis toegang voor 2 personen tot het jaarlijkse donateursconcert en de ontvangst na a� oop
 
U bent Vriend bij een gift van minimaal € 150 per jaar. Naast de voordelen van het donateur-
schap krijgt u een extraatje: een exemplaar van onze ‘strippenkaart’. Elke strip geeft gratis 
toegang voor 1 persoon tot een van onze reguliere concerten.

De Stichting Collegium Musicum Eindhoven is een culturele ANBI- instelling (Algemeen Nut 
Beogende Instelling). Dit betekent dat 125% van de waarde van uw schenking � scaal aftrekbaar 
is. Wij stellen uw aanmelding zeer op prijs!

B E I A A R D  C O N C E R T E N

Maandelijks wordt het concert van de 
eerste zaterdag vanaf 14.25 uur 
‘ingeluid’ met een bespeling op de 
Philipsbeiaard door stadsbeiaardier 
Rosemarie Seuntiëns. De beiaardier 
slaagt er altijd in om de muziek voor 
de carillonklokken zodanig samen te 
stellen, dat het programma perfect 
aansluit bij het thema van het 
daaropvolgende concert. 

Rosemarie Seuntiëns speelt op 7 september, 

5 oktober, 2 november en 7 december.

Muziek in de Cathrien

‘Eindhoven Te Deum’, compositie-opdracht 
voor het Bevrijdingsconcert van 
21 september 2019.

Voor de 75e herdenking van de bevrijding 
van Eindhoven in september 2019 heeft 
Collegium Musicum Eindhoven aan de in 
Eindhoven woonachtige componist Arjan 
van Baest opdracht gegeven een ‘Te Deum’ 
te componeren: een hymne uit de rooms-
katholieke liturgie, vaak gezongen bij 
plechtige dankdiensten.

Het ‘Eindhoven Te Deum’ wordt een uiting 
van dankbaarheid voor het feit dat wij al 
75 jaar in vrijheid leven, vrij van oorlog 
en onderdrukking, in een democratische 
rechtsstaat. Dat betekent niet dat we ons 
daarin zelfgenoegzaam mogen wentelen. 
Recente nationale en internationale 
politieke ontwikkelingen maken duidelijk 
hoe relatief het begrip ‘vrijheid’ is. Het 
‘Eindhoven Te Deum’ adresseert deze 
ambivalentie: parallel aan de Latijnse tekst 
van het ‘Te Deum’ wordt het gedicht ‘Liberté’ 
gezongen, een gedicht dat Paul Éluard 
(1895-1952) schreef in 1942 ten tijde van 
de Franse bezetting door Duitsland. 
De compositie is geschreven voor solisten, 
koor, een grote groep koperblazers, slag-
werk en orgel en beleeft in de Catharinakerk 
haar wereldpremière.

Op  26 oktober zal de Zwitserse organist 
Andreas Liebig zijn programma wijden aan 
werken van componist Daan Manneke, ter 
gelegenheid van diens 80e verjaardag. 
Een  muzikaal jubileum!

De verjaardag van de heilige Nicolaas – 
de echte, de bisschop van Myra – wordt 

op 7 december in de Cathrien gevierd met 
een bijzonder project: de uitvoering van de 
Saint Nicolas Cantate opus 42 van Benjamin 
Britten.
Britten schreef dit werk oorspronkelijk voor 
een schooluitvoering in 1948. Daardoor 
geïnspireerd organiseren wij een uitvoering 
waarin wordt samengewerkt met professio-
nele- en amateurmusici, zoals ook door de 
componist is bedoeld. Bij de uitvoering zul-
len de toehoorders actief betrokken worden 
bij het samen zingen van enkele delen uit de 
Cantate. U bent van harte uitgenodigd om 
dit Sinterklaasfeest mee te maken!

‘De Pastorale’ is de vierde editie van 
kerstconcerten in de serie ‘O Kerstnacht…’ 
van Stichting Muziek Nu. De stichting 
verbindt zoals altijd bekend repertoire 
(o.a. John Rutter en Hector Berlioz) met 
splinternieuwe composities van Arjan van 
Baest en Evert van Merode. Laat u verrassen 
door een bonte mix van stijlen waarin 
niets zeker is. In deze editie hoort u naast 
het koor van Muziek Nu en sopraansolist 
Rianne Wilbers ook het levendige ensemble 
CoMA Eindhoven. De naam ‘Contemporary 
Music for All’ geeft al weg dat zij moderne 
klassieke muziek toegankelijk maken voor 
een groot publiek. En voor wie dit alles 
teveel is, is er altijd nog de vertrouwde stem 
van spreekstalmeester Frans Ellenbroek 
die ons in dit alles op pastorale wijze zal 
bijstaan. Ga op 21 december met de herders 
mee op weg naar Kerstmis!

Toegangsprijzen
regulier € 10,00; CKE-pas € 8,00; 
CJP & student & jongeren tot 18 jaar: gratis.


