P R OG R AMMA S E P TEM BER
10-9-2022 | 15.00 uur
KamerMuziek in de Cathrien
Evelien Wolting en Sascha Mommertz, csakan;
Jelma van Amersfoort, gitaar
Wandelconcert voor 2 csakans (wandelstokfluiten) en gitaar; o.a. Diabelli en Mozart
17-9-2022 | 15.00 uur
KoorMuziek in de Cathrien - Bevrijdingsconcert
Collegium Vocale Eindhoven o.l.v.
Ruud Huijbregts; Gerard Habraken, orgel
Edward Elgar (Te Deum en Benedictus),
Purcell en Goodall (Magnificat)
24-9 en 25-9-2022
OrgelFestival in de Cathrien
(zie voor de volledige programmabeschrijving en
aanvangstijden de toelichting op de ommezijde)
afwijkende toegangsprijzen
zaterdag 13.00 – 23.00 uur en
zondag 9.30 – 11.15 uur

P R OG R AMMA O K TOBER
1-10-2022 | 15.00 uur
Muziek in de Cathrien
Collegium Musicum Catharina
Brabantse barokmuziek (Hollanders, Buns,
Verrijt)
			
8-10-2022 | 14.00-16.00 uur
Muzieksymposium in de Cathrien
Symposium castraatzang
t.g.v. het 100e sterfjaar van Alessandro Moreschi,
de laatste castraat
15-10-2022 | 15.00 uur
KoorMuziek in de Cathrien
Capella Sine Nomine o.l.v. André Vis
La divina commedia

22-10-2022 | 15.00 uur
OrgelMuziek in de Cathrien
Willem van Twillert (Amersfoort)
Bach, Samuel de Lange, Pärt, Macmillan
en L.Vierne.

P R OGRAM MA N O VE M B E R

				
5-11-2022 | 15.00 uur
Muziek in de Cathrien
afwijkende toegangsprijzen
Collegium Vocale Eindhoven & Instrumentaal
Ensemble o.l.v. Ruud Huijbregts
Niccolò Jommelli (1714-1774): Requiem
12-11-2022 | 15.00 uur
KamerMuziek in de Cathrien
Jan Hoegee, orgel
Michel Mollen, slagwerk
o.a. Badings (Passacaglia voor pauken en orgel);
Muhly (Beaming Music for marimba and organ)
en Hovland (Cantus IX for organ and percussion)
19-11-2022 | 15.00 uur
KoorMuziek in de Cathrien
Eindhovens Kamerkoor i.s.m. Helmonds
Kamerkoor o.l.v. Arjan Veen
o.a. Rheinberger
26-11-2022 | 15.00 uur
OrgelMuziek in de Cathrien
Ruud Huijbregts
Franck Integrale IV (Trois Chorals)
14.00 uur lezing door Hans Strootman:
“Franck, in en buiten de tijd”.

De volgende ondernemingen en organisaties maken
het mede mogelijk deze concerten uit te voeren:

Philips Beiaard Fonds

P R OGRAM MA DE C E M B E R
3-12-2022 | 15.00 uur
Muziek in de Cathrien
afwijkende toegangsprijzen
Grupo del Sur
“Apiazolado”, werken uit het Tango Nuevo
repertoire van o.a. Astor Piazzolla
10-12-2022 | 15.00 uur
KamerMuziek in de Cathrien
Ordem Saxofone Quartet
Muziek van o.a. Pärt, Bartok en Corelli
17-12-2022 | 15.00 uur
KoorMuziek in de Cathrien
Kamerkoor Vox
Kerstconcert
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CONCERTPROGRAMMA NAJAAR 2022

M U Z I E K I N D E C AT H R I E N

CONCERTPROGRAMMA NAJAAR 2022

Voor enkele concerten met grotere bezetting
zullen wij een afwijkende entreeprijs vragen.
Wij zijn blij met de positieve reacties op onze
concertreeks. Na de moeilijke coronaperiode
hopen wij met dit najaarsaanbod weer velen
in de monumentale Catharinakerk te mogen
begroeten voor een muzikale ontmoeting.
Orgelfestival Eindhoven
Bij gelegenheid van de voltooiing van de
tweede fase van de restauratie van het
grote Verschueren-orgel in de Catharinakerk
organiseren we in het weekend van 24 en 25
september een Orgelfestival met een
bijzonder gevarieerd programma.

Muziek zoals vanouds in de Cathrien!
Voorwoord van voorzitter Henny Houben

Bent u op zoek naar een concert op de zaterdagmiddag? Muziek in de Cathrien biedt u
hiervoor een keur van concerten. In dit najaarsprogramma staat zeker een uitvoering
die uw aandacht trekt! Wij zijn blij om u weer, zoals vanouds, een variëteit aan concerten
aan te bieden. Het bestuur, de deskundige programmmacommissie en een team van
vrijwilligers dragen hun steentje bij om te zorgen voor uitvoering en kwaliteit.
De donateurs zijn voor ons een blijvende en onmisbare financiële steun in de rug.
U vindt in deze najaarsbrochure het totale
programma vanaf 10 september tot en met
het kerstconcert op 17 december.
Op het programma staan het traditionele
Bevrijdingsconcert (17 september) en
opnieuw een Orgelfestival Eindhoven op
24 en 25 september.

Graag wil ik u wijzen op ons symposium
‘Castraatzang’ op 8 oktober. In de maand
november klinkt het Requiem van de
18e-eeuwse componist Niccolò Jommelli en
begin december komt Grupo del Sur met
een bijzonder programma rond het Tango
Nuevo repertoire van o.a. Astor Piazzolla.

Op zaterdag 24 september wordt het festival
om 13.00 uur geopend met een experimenteel
concert door sopraan Rianne Wilbers en multiinstrumentalist Jornt Duyx. Om 15.00 uur
brengt Ruud Huijbregts, organist van de kerk
en stadsorganist, het derde concert in de
serie Franck Integrale. Om 17.00 uur klinkt het
Requiem van M. Duruflé door Vocaal Ensemble
En Chantant o.l.v. Mirjam van den Hoek en
organist Niels de Klerk. Om 21.00 uur start de
Nacht van de Brabantse Stadsorganisten met
Ruud Huijbregts, Jan van de Laar, Rob Nederlof en Ad van Sleuwen; ze treden niet alleen
solistisch op, maar brengen ook composities
voor twee tot vier orgels.
Tijdens de kerkdienst op zondag 25 september om 9.30 uur brengt een mannenkoor
o.l.v. Arjan van Baest met Ruud Huijbregts
aan het orgel de Messe Cum Jubilo van
M. Duruflé ten gehore.
Aansluitend om 10.30 uur en ter afsluiting
van het festival is er een concert door
organist Jan Hoegee met werken van
M. Duruflé en L. Vierne (6e Symphonie).

Symposium Castraatzang
100 jaar geleden overleed de laatste castraat,
Alessandro Moreschi. Een goede gelegenheid
om een muzikaal symposium te wijden aan
deze historische zangvorm.
Op zaterdag 8 oktober van 14.00 tot 16.00
uur kunt u luisteren naar een lezing door
Daan Esch, auteur van het boek ‘Stem’ en
maker van de Klara-podcast ‘De Castraten’.
Hij zal de castraatzang in historisch perspectief behandelen, afgewisseld met live
uitvoeringen van enkele opera-aria’s en een
solocantate.
In de avond van 8 oktober hopen we, in
samenwerking met NatLab, de film ‘Farinelli’
over de beroemde 18e-eeuwse Italiaanse
castraatzanger, te kunnen presenteren.

BEIAARD CONCERTEN

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 17 september (voorafgaand aan het Bevrijdingsconcert),
op 1 oktober, 5 november en 3 december.

In onze nieuwsbrief van oktober en op onze
website komt spoedig meer informatie.

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

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 € 35,- 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 donateurschap 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!

