
PROGRAMMA SEPTEMBER
4-9-2021 | 15.00 uur 
Muziek in de Cathrien 
Luisa Kop, sopraan; Johan Timmermans, gitaar; 
Toon IJzerman klavecimbel
Hildegard von Bingen, Dowland, Caccini, Lully, 
Giramo

11-9-2021 | 15.00 uur
KamerMuziek in de Cathrien
Diverse solisten op piano, harmonium, orgel 
en vocaal
Een afwisselend programma rond Camille Saint-Saëns 
(1835-1921)

18-9-2021 | 15.00 uur 
KoorMuziek in de Cathrien - Bevrijdingsconcert
Collegium Vocale Eindhoven en instrumentaal 
ensemble o.l.v. Ruud Huijbregts
Te Deum Charpentier/Lully/Campra 
 
25-9-2021 | 15.00 uur 
OrgelMuziek in de Cathrien 
Matthias Havinga (Amsterdam)
Werken van Duruflé, Badings, Mendelssohn en 
Messiaen (L'Ascension) 
 

PROGRAMMA OK TOBER
2-10-2021 | 15.00 uur 
Muziek in de Cathrien
Marjon Strijk, Frank Hermans, David van Ooijen 
Monteverdi, Dowland, Purcell, Mendelssohn
   
9-10-2021 | 15.00 uur
KamerMuziek in de Cathrien
Theo Decloedt, bariton, Ben van Daal, piano  
en een barokensemble
Nicolaus Bruhns (De profundis), 
Robert Schumann (Dichterliebe)

16-10-2021 | 15.00 uur 
KoorMuziek in de Cathrien 
Capella Sine Nomine o.l.v. André Vis
Memento mori, o.a. Distler (Totentanz), 
Tavener (The Funeral Ikos)

23-10-2021 | 15.00 uur 
OrgelMuziek in de Cathrien 
Ruud Huijbregts, Rianne Wilbers
Jubileumconcert en cd-presentatie; o.a. nieuwe 
composities, i.s.m. Stichting Muziek Nu
 

PROGRAMMA NOVEMBER
    
6-11-2021 | 15.00 uur 
Muziek in de Cathrien
Collegium Vocale Eindhoven
 o.l.v. Ruud Huijbregts 
Requiem Campra/Gilles 

13-11-2021 | 15.00 uur 
KamerMuziek in de Cathrien 
Leistra en Van Baest
Mooie dingen - liedjes van Harry Bannink

20-11-2021 | 15.00 uur 
OrgelMuziek in de Cathrien 
Ludger Lohmann (Stuttgart) 
Programma nog te bepalen 
 
27-11-2021 | 15.00 uur (afwijkende toegangsprijzen) 
KoorMuziek in de Cathrien 
Brabant Koor o.l.v. Louis Buskens
Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem
 
 

PROGRAMMA DECEMBER 
4-12-2021 | 15.00 uur
Muziek in de Cathrien 
Collegium Musicum Catharina 
o.l.v. Ruud Huijbregts
Rond Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
 
11-12-2021 | 15.00 uur 
BlaasMuziek in de Cathrien 
Brabants Jeugd Project Orkest 
o.l.v. Johan Smeulders
Winterconcert, o.a. Alfred Reed (Russian 
Christmas Music)

18-12-2021 | 15.00 uur 
KoorMuziek in de Cathrien 
Collegium Vocale Eindhoven
 o.l.v. Ruud Huijbregts
Kerstprogramma: Camille Saint-Saëns - Oratorio 
de Noël

Foto’s Han Haitjema, Laurens Mulkens, Wijtse Rodenburg
Ontwerp Marien Klaui
Druk AllColor, Eersel

www.muziekindecathrien.nl

http://www.facebook.com/pages/
Muziek-in-de-Cathrien

jubilaris Ruud Huijbregts

Collegium
Musicum

Eindhoven
Secretariaat 
Begijnenhof 2, 5611 EL Eindhoven
E-mail
info@muziekindecathrien.nl
Telefoon
040 2833968
Bankrekening
ING: NL32INGB0006494758 
t.n.v. Stichting Collegium Musicum Eindhoven

De volgende ondernemingen en organisaties maken 

het mede mogelijk deze concerten uit te voeren:

 Philips Beiaard Fonds

CONCERTPROGRAMMA NAJAAR 2021



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

Muziek klinkt weer in de Cathrien!
Voorwoord van voorzitter Henny Houben

We keken er naar uit, wij allemaal: bestuur, programmacommissie, vrijwilligers, 
donateurs en muziekminnenden. Maar wat dacht u van de uitvoerende musici? 
Zij hebben een zware tijd achter de rug en willen niets liever dan ons van hun talenten 
te laten genieten.
Nu is het dan zover. Ook al moeten we voorlopig nog in de kerk de 1.5 meter afstand 
bewaren, we kunnen ook dan voldoende bezoekers in de ruimte van de Catharinakerk 
verwelkomen. Natuurlijk geldt nog steeds: reserveren kan, maar moet niet. Wilt u 
echter zeker zijn van een plaatsje, dan is reserveren via onze website aan te bevelen. 

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 afloop
 
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 fiscaal 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

Met veel genoegen bieden we u, zoals van-
ouds, een gevarieerd najaarsprogramma aan 
(orgel-kamer-koor-muziek). Traditioneel is er 
weer een bevrijdingsconcert op zaterdag 18 
september, waarin opnieuw het Te Deum zal 
klinken, dit keer o.a. van de Franse  barok-
componist Marc-Antoine Charpentier.  
Een bijzonder programma met nieuwe orgel-
composities hoort u tijdens het concert op 

23 oktober ter gelegenheid van het 30-jarig 
jubileum van Ruud Huijbregts als organist 
van de Catharinakerk. Het Brabant Koor zal in 
de maand november ‘Ein deutsches Requiem’ 
van Johannes Brahms uitvoeren. 
In december zal er veel aandacht besteed 
worden aan muziek rond Kerstmis, door het 
Brabants Jeugd Project Orkest en door ons 
‘eigen’ Collegium Vocale Eindhoven. 

Voor enkele programma’s geldt een voor-
behoud: op het moment van dit schrijven 
is het nog niet geheel zeker dat koren tijdig 
met hun repetities kunnen beginnen. Wij 
kijken echter vol vertrouwen uit naar al deze 
uitvoeringen die van hoge en bijzondere 
kwaliteit en talent getuigen. U toch ook? 
Zeker nu we ervaren hebben wat het missen 
van de concerten op de zaterdagmiddag 
betekent! Wij staan in de startblokken! 
Wees welkom! 

Dit najaar kunt u genieten van twee 
studentenconcerten.
Op 4 september zal Luisa Kop uit Oosterhout 
een deel van haar bachelor-eindexamen 
(juni 2021) zang ten gehore brengen. In dit 
programma met uitdagende contrasten, be-
geleid op orgel, klavecimbel en gitaar, com-
bineert Luisa vele facetten van haar vocale 
mogelijkheden met dramatische expressie.
Op 9 oktober is de beurt aan Theo Decloedt. 
Deze jonge bas-bariton laat zijn volledige 
bachelor examenprogramma (juni 2021) 
horen. We horen Noord-Duitse barok in het 
virtuoze motet over psalm 130: De Profundis, 
begeleid door een barok strijkersensemble. 
Daarnaast zal hij met Ben van Daal aan de  
piano de volledige liederencyclus ‘Dichter- 
liebe’ uitvoeren, waarin we de bespiegelingen 
van een verliefde jongeman horen in de 
verfijnde muziek van Robert Schumann.

Nieuwe orgelmuziek in de Cathrien!
In 2021 is een viertal componisten (jong en  
oud, aanstormend talent en reeds gearri-
veerd) door de Stichting Muziek Nu gevraagd 
om een nieuw orgelwerk te schrijven, uit 
te voeren op één of meerdere orgels in de 
Catharinakerk in Eindhoven. Dit ter ere van 
de kerk én natuurlijk omdat er nooit genoeg 
orgelmuziek kan klinken en de “koning der 
instrumenten” voortdurende aandacht en 

nieuw repertoire verdient. Een mooie aan-
leiding is het dubbele jubileum van organist 
Ruud Huijbregts, die dit jaar 10 jaar stadsor-
ganist is van Eindhoven én 30 jaar organist 
van de Catharinakerk. De componisten Arjan 
van Baest, Evert van Merode, Maurick Reuser 
en Mark Hendriks schreven elk een muziek-
stuk van tien minuten.
De werken worden uitgevoerd door Ruud 
Huijbregts en opgenomen op een cd. Naast 
noten voor orgel is de vier componisten ook 
gevraagd een deel zang mee te nemen in 
hun composities voor de nodige afwisseling 
en uitdaging. Deze zangpartijen worden uit-
gevoerd door Rianne Wilbers, de veelzijdige 
zangeres uit Eindhoven, een graag gehoorde 
gast in onze concertserie. 

Laat u verrassen  tijdens het jubileumconcert  
op zaterdag 23 oktober in onze serie Orgel-
Muziek in de Cathrien. Ruud en Rianne treden 
live voor u op met deze nieuwe muziek. De 
Stichting Muziek Nu presenteert die middag 
de cd en verkoopt deze voor de aantrekke-
lijke prijs van 10 euro. Deze stichting heeft 
geen winstoogmerk, maar heeft tot doel 
nieuwe klassieke muziek te ontwikkelen en 
uit te voeren in combinatie met bestaande 
klassieke en populaire muziek.
Wegens de situatie rond corona weten we nu 
nog niet of we een feestelijke nazit kunnen 
organiseren. Houd onze nieuwsbrief in de 
gaten; aan ons zal het niet liggen!

Toegangsprijzen 
regulier € 12,00; CKE-pas € 10,00;  
CJP | jongeren | student € 5,00 
kinderen t/m 12 jaar vrij toegang

 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 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december.


