
PROGRAMMA JANUARI

14-1-2023 | 15.00 uur 
KamerMuziek in de Cathrien 
Ottoni koperkwartet & Wybe Kooijmans, orgel
Biber, Monnikendam, Boogman, Debussy

21-1-2023 | 15.00 uur
KoorMuziek in de Cathrien - Donateursconcert
Mannenkoor ad hoc o.l.v. Arjan van Baest, 
Ruud Huijbregts, orgel
Het Rijke Roomse Leven (Cuypers, Nieland, 
Bartolucci, Perosi), n.a.v. de 150e geboortedag 
van Hubert Cuypers

28-1-2023 | geen concert

29-1-2023 | 15.00 uur 
Muziek in de Cathrien Op Zondag 
afwijkende toegangsprijzen
Wishful Singing & Aart Bergwerff, orgel
Simeon ten Holt: Canto Ostinato

PROGRAMMA FEBRUARI
4-2-2023 | 15.00 uur 
Muziek in de Cathrien
Collegium Vocale Eindhoven o.l.v. Ruud 
Huijbregts; Gerard Habraken, orgel
Andriessen, de Klerk, Dijker, Toebosch

11-2-2023 | 15.00 uur 
KamerMuziek in de Cathrien 
Nico Agusto, cello; Ruud Huijbregts, orgel
o.a. Bach, Merkel, Saint-Saëns en Piazzolla

18-2-2023 | geen concert
 
25-2-2023
OrgelMuziek in de Cathrien
Anton Doornhein (Rotterdam)
werken van o.a. M. Reger, J. Jongen en P. Eben

PROGRAMMA MAAR T 

4-3-2023 | 15.00 uur 
Muziek in de Cathrien
Consort Mirabile
Fortuna desperata

11-3-2023 | 15.00 uur 
KamerMuziek in de Cathrien 
Glenn de Roo, gitaar
Spaanse muziek van Ponce, Granados, Torroba 
en Llobet

18-3-2023 | 15.00 uur 
KoorMuziek in de Cathrien
Tilburgs Vocaal Ensemble o.l.v. Ramon van den 
Boom; Rob Nederlof, orgel 
Bach, Mendelssohn, Rheinberger

25-3-2023 | 15.00 uur 
OrgelMuziek in de Cathrien
Petra Veenswijk (Delft)
werken van Widor, Vierne, Tournemire en Langlais 
 
 
PROGRAMMA APRIL 
1-4-2023 | 15.00 uur 
Muziek in de Cathrien
Collegium Musicum Catharina
Schütz (o.a. passie, kleine geistliche konzerte, 
motetten)

8-4-2023 | geen concert

15-4-2023 | 15.00 uur 
Muziek in de Cathrien
Marc Pantus & Friends
Parsifal van Richard Wagner, 3e acte in een 
bewerking voor 3 zangers en piano, harmonium, 
synthesizer, basgitaar en klokken

22-4-2023 | 15.00 uur 
OrgelMuziek in de Cathrien
Ruud Huijbregts
werken van Bach, Peeters en De Klerk

29-4-2023 | geen concert

30-4-2023 | 15.00 uur 
Muziek in de Cathrien Op Zondag 
afwijkende toegangsprijzen
Collegium Vocale & Instrumentale Eindhoven 
o.l.v. Ruud Huijbregts
George Frideric Handel: Coronation Anthems

PROGRAMMA MEI   
 
6-5-2023 | geen concert

13-5-2023 | 15.00 uur 
KoorMuziek in de Cathrien
Capella Sine Nomine o.l.v. André Vis
Better than ever – o.a. Reger, Macmillan, 
Rautavaara en Cole Porter

20-5-2023 | 15.00 uur en 17.00 uur
Muziek in de Cathrien
Slotconcert ‘Music in de Streets’ 
Storioni Festival

Foto’s Laurens Mulkens
Ontwerp Marien Klaui
Druk AllColor, Eersel

www.muziekindecathrien.nl

http://www.facebook.com/pages/
Muziek-in-de-Cathrien
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De volgende ondernemingen en organisaties maken 

het mede mogelijk deze concerten uit te voeren:

 Philips Beiaard Fonds

CONCERTPROGRAMMA VOORJAAR 2023

27-5-2023 | 15.00 uur 
OrgelMuziek in de Cathrien
Johan Hermans (Hasselt, België)
Bach, Guilmant, Peeters 
 
 
PROGRAMMA JUNI
3-6-2023 | 15.00 uur 
Muziek in de Cathrien
TRA! trio (gitaar, bas, drums)
muzikale act van jazz tot afrikaanse muziek

10-6-2023 | 15.00 uur 
KamerMuziek in de Cathrien
Fontys Young Musicians Academy
programma n.t.b.

17-6-2023 | 15.00 uur 
KoorMuziek in de Cathrien
Dag van de componist
o.a. CoMa Eindhoven, studenten Fontys, 
Muziek Nu
nieuwe composities voor verschillende 
ensembles

24-6-2023 | 15.00 uur 
OrgelMuziek in de Cathrien
Gerard Habraken (Eindhoven)
Bach, Reger, Legley, R. Vierne, Ropartz en Alain 

PROGRAMMA JULI 
1-7-2023 | 15.00 uur 
Muziek in de Cathrien
Collegium Vocale Eindhoven o.l.v. Ruud 
Huijbregts
Chilcott (Little Jazz mass); Shearing (Songs 
and Sonnets)



C O N C E R T P R O G R A M M A  V O O R J A A R  2 0 2 3M U Z I E K  I N  D E  C A T H R I E N

Muziekuitvoeringen in een prachtige ambiance
Voorwoord van voorzitter Henny Houben

Het voorjaarsprogramma 2023 laat de muziek in de Cathrien weer volop klinken.
Voor u ligt, zoals u van ons gewend bent, een heel gevarieerd aanbod van koor-, 
orgel- en kamermuziek. Maar er wordt ook door ons nagedacht over verbeteringen en 
antwoorden op nieuwe vragen van onze doelgroepen. Daarom gaan we u ook twee 
zondagmiddagconcerten aanbieden. Deze zijn op 29 januari en op 30 april.
We zijn verheugd dat we, na de stille coronaperiode, gelukkig steeds meer enthousiaste 
muziekliefhebbers mogen begroeten.

De Catharinakerk blijft, met zijn orgels, zijn unieke beiaard, akoestiek en monumentale
uitstraling voor muziekuitvoeringen een prachtige ambiance.
Daarbij hebben we met een actief bestuur, een deskundige programmacommissie en 
een aantal vrijwilligers een prima toekomstbestendige organisatie. Echter, de financiën 
voor kwalitatief hoogstaande uitvoeringen blijven voor ons een punt van zorg. Daarom 
hopen wij, ook dit jaar weer, op uw ruimhartige steun te mogen blijven vertrouwen.

Wij wensen u allen een geweldig muzikaal voorjaar toe bij ‘Muziek in de Cathrien’!

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!

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

Het zondagmiddagconcert van 29 januari is 
gewijd aan Canto Ostinato van Simeon ten 
Holt, wiens honderdste geboortedag 
(23-01-1923) we herdenken.

Wishful Singing, vijf klassiek geschoolde 
zangeressen combineren hun wendbare 
stemmen en krachtige podiumpresentatie 
op een geheel eigen wijze. Samen met Aart 
Bergwerff brengen zij Canto Ostinato in een 
bewerking voor orgel en vrouwenstemmen. 
Met dit arrangement voegt arrangeur en 
organist Aart Bergwerff weer een heel andere 
dimensie toe aan dit wereldberoemde werk 
dat oorspronkelijk voor piano is geschreven.
Voorafgaand aan het concert laat beiaardier 
Rosemarie Seuntiëns Canto Ostinato op de 
beiaard horen.

Op  30 april beleven we een zondagmiddag 
met een koninklijk tintje! George Frideric 
Handel schreef zijn Coronation Anthems ter 
ere van de kroning van George II in 1727.  
Deze koninklijke muziek maakte bij deze 
gelegenheid zo’n overweldigende indruk dat 
zij sindsdien bij elke kroning van een Britse 
monarch is uitgevoerd. De laatste keer dat ze 
in deze context geklonken heeft was bij de 
kroning van Elisabeth II in 1952.

De kathedrale ruimte 
van de Eindhovense 
Catharinakerk lijkt voor 
even op Westminster 
Abbey in Londen, als de 
magistrale klanken van 
o.a. “Zadok the Priest” 

door het gewelf schallen. Voetballiefhebbers 
zullen in dit werk de herkenningstune van 
de Champions League herkennen, die Tony 
Britten hier in 1992 voor schreef.
Dit feestelijke concert vormt zo een mooie 
opmaat voor de kroning van Charles III 

op 6 mei, waar deze muziek ongetwijfeld 
weer een plaats zal krijgen in de officiële 
ceremonie. Naast de 4 Coronation Anthems 
zullen nog enkele instrumentale werken van 
George Frideric Handel worden uitgevoerd, 
waaronder een concerto grosso en een 
orgelconcert. Uitvoerenden zijn Collegium 
Vocale & Instrumentale Eindhoven o.l.v. 
Ruud Huijbregts.

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

Toegangsprijzen zondagconcerten 
normaal € 20,00; CKE-pas | jongeren | 
student € 15,00 
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, voorafgaand aan de concerten, op zondag 29 januari en de 
zaterdagen 4 februari, 4 maart, 1 april, 13 mei, 3 juni en 1 juli.


