
Wereld Dierendag

Koepelkerk, Grote Noord 15
4 oktober, 15.30 uur
Organist Hayo Boerema m.m.v. Canticum Grego-
rianum o.l.v. Mark Heerink
Toegang € 5,00

Hayo Boerema, organist van de Laurenskerk in 
Rotterdam, behoort tot de beste organisten van zijn 
generatie. Deze jonge organist concerteert over de 
gehele wereld en heeft inmiddels vele cd’s gemaakt 
en vele concoursen op zijn naam gezet. 
Op Werelddierendag kunt u luisteren naar een 
concert waarin de dieren centraal staan. Zo hoort 
u gregoriaanse gezangen waarin vogels worden 
uitgebeeld en onder meer orgelimprovisaties over 
deze gezangen door Hayo Boerema.

Allerzielenconcert

Koepelkerk, Grote Noord 15
Zondag 1 november, 20.00-21.00 uur
Organist Bas Groenewoud m.m.v. het koor
Voces Cyriaci (o.a. het requiem van Fauré)
Toegang vrij

Op 2 november is het Allerzielen, het feest waarop
de kerk haar overledenen herdenkt. Dit jaar valt 
Allerzielen echter op maandag en daarom is er 
voor gekozen om op zondagavond 1 november dit 
concert te laten plaatsvinden. 
 Het koor Voces Cyriaci o.l.v. Mark Heerink zal het 
requiem van Fauré uitvoeren
en organist Bas Groenewoud zal de begeleiding
voor zijn rekening nemen. Daarnaast zal hij ook
solistisch enkele orgelwerken uitvoeren.

Stichting Concertfonds
Hoornse Orgels

Programma 2015

Stabat Mater

Koepelkerk, Grote Noord 15
Zondag 20 september, 15.30-16.30 uur
Organist Mark Heerink m.m.v. Mariëtte ven Ber-
kum – alt en Nicoline Sijpheer – sopraan met o.a. 
het Stabat Mater van Pergolesi

Het Stabat Mater is een beroemdste middeleeuws 
gedicht waarin de smart van Maria om haar 
gekruisigde zoon aan het kruis wordt beschreven. 
De toonzetting van dit gedicht door de componist 
Pergolesi stamt uit 1736 en is misschien wel de 
beroemdste compositie gebaseerd op deze tekst. Het 
Stabat Mater werd van oudsher gezongen op 15 
september, de dag waarop het ’Feest van de Zeven 
Smarten van Maria’ werd gevierd. 

Nicoline Sijpheer

Hayo Boerema

Mariëtte van Berkum

Orgelestafette door

amateurorganisten

Koepelkerk, Grote Noord 15
Zaterdag13 september, 12.00-16.00 uur
Toegang vrij

Het thema van de Open Monumentendag 2015 is 
Kunst & Ambacht iets wat elke organist herkend. 
Want orgelspelen is natuurlijk een ambacht/vaar-
digheid maar ook een kusntuiting en ook het orgel 
zelf is ambachtelijk gemaakt kunstobject. U kunt 
luisteren naar amateurorganisten die proberen een 
muzikale reis te maken naar de kaap Hoorn.  
U kunt luisteren naar orgelwerken uit diverse 
landen. Mocht u als organist mee willen doen dan 
kunt u zich opgeven per email bij Mark Heerink: 
m.heerink@planet.nl. De estafette begint om 12.00
uur en duurt zolang het duurt.

Excursies en informatie

voor scholen

Het is mogelijk om de orgels en kerken in
Hoorn te bezoeken. Dit kan in de vorm van een
rondleiding o.l.v. een gids en een organist waarbij 
u geïnformeerd wordt over de achtergronden van 
de kerken en hun orgels. Uiteraard worden de 
orgels gedemonstreerd en is het ook mogelijk voor 
de deelnemers de instrumenten zelf te bespelen.
Ook voor leerlingen en docenten van het basis
en middelbaar onderwijs is het mogelijk om de
excursie ‘De reformatie in klank en beeld’ te
organiseren. In een rondwandeling door Hoorn
waarbij verschillende kerken worden bezocht
vertelt een gids over de historie en achtergronden
van de kerkgebouwen en hoe de verschillende
geloofstromingen ontstaan zijn. Een organist
demonstreert vervolgens de orgels en speelt
orgelwerken uit verschillende perioden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Gerard Beemsterboer, voorzitter Stichting 
Concertfonds Hoornse Orgels, Kolenbergstraat 2, 
1695CD Blokker, telefoon: 0229-245626,
email: gerardbeemsterboer@hotmail.com,
of met Mark Heerink, verantwoordelijk voor de  
programmering van de concerten van de Stichting 
Concertfonds Hoornse Orgels, email: m.heerink@
planet.nl of telefoon: 06-23400843

www.orgelconcerten-hoorn.nl



Zomermarktconcerten 

Tijdens de zomermarkten op de woensdagmiddag 
wordt een vijftal zomermarktconcerten gehouden 
van 13.00-13.30 uur in vier verschillende kerken in 
Hoorn. Deze concerten zijn vrij toegankelijk met 
een collecte na afloop.

8 juli: Koepelkerk, Grote Noord 15
Edwin Hinfelaar en sopraan Cobi de Bruijn-Janssens
Organist Edwin Hinfelaar verzorgt samen met 
sopraan Cobi de Bruijn-Janssens  een programma 
verzorgen in Franse sferen met werk van Nieland, 
Andriessen, Franck en Vierne.

15 juli: Lutherse kerk, Ramen 4
Organist Bart Vervaat
De Alkmaarse organist en beiaardier Bart Vervaat 
zal op het prachtige Pieter Müller-orgel van de de 
Lutherse Kerk werken ten gehore brengen van J.P. 
Sweelinck,  J. Pachelbel,   J.S. Bach,  F. Couperin en 
J. Stanley.
 
22 juli: Noorderkerk, Kleine Noord 30
Organist Erik van Bruggen
Erik van Bruggen, orga-
nist van de Waalse Kerk 
in Leiden staat bekend 
om zijn improvisatieta-
lent. T.g.v. 400 honderd 
jaar kaaphoornvaarders 
zal hij in Oud-Hollandse 
stijl improviseren op 
melodieën uit de 17e 
eeuw.

29 juli: Lutherse kerk, 
Ramen 4
Organist Rieuwert Blok
Rieuwert Blok is als 
titulair organist van de 
Lutherse Kerk inmiddels 
een begrip in Hoorn. 
De organist zal een 
toelichting geven op het 
programma en u kunt 
luisteren naar werken 
van Italiaanse en Duitse organisten zoals De Mac-
que, Zipoli, Banchiere en Bach.

5 augustus: Oosterkerk, 
Grote Oost 58
Organist Frank van 
Wijk en Marianne Hoek 
blokfluit
Frank van Wijk geniet 
inmiddels grote be-
kendheid als organist 
in. Hij nauw betrokken 
bij de totstandkoming 
van het internationaal 
vermaarde Orgelfestival 

Holland in Alkmaar. In Hoorn zal hij met blokflui-
tiste Marianne Hoek een programma verzorgen met 
werken van Johan Sebastian Bach en diens zoon 
Carl Philipp Emanuel.

19 augustus: Koepelkerk, Grote Noord 15
Organist Mark Heerink m.m.v. vocaal ensemble 
Clara Voce.
Clara Voce bestaat uit tien zangeressen en staat 

onder leiding van Mark 
Heerink. U kunt tijdens 
dit concert luisteren 
naar onder meer muziek 
voor  vrouwenkoor 
van Léo Delibes en 
orgelmuziek gespeeld op 
zowel het Maarschalker-
weerd-orgel alsook het 
Klop-orgel.

Kaap Hoorn concert

Koepelkerk, Grote Noord 15
Zaterdag 13 juni 20.00-20.30, 21.00-21.30 en 
22.00-22.30 uur 
Organist Mark Heerink 
Toegang vrij

In 2015 staan in Hoorn en verschillende evene-
menten in het teken van de unieke ontdekking 
400 jaar geleden. Op 29 januari 1616 rondden 
Schouten en Le Maire het zuidelijkste puntje 
van Zuid-Amerika en vernoemden deze Kaap 
naar de thuishaven, Kaap 
Hoorn. In de nacht van 
13 op 14 juni zal het 
evenement ‘Nachtkapers’ 
plaatsvinden. Een avond 
waarin culturele instel-
lingen, theatermakers, 
muzikanten, bedrijven en 
inwoners van Hoorn voor 
één nacht de stad kapen 
en je meenemen langs een 
prachtige geschiedenis. In de Koepelkerk kunt u 
luisteren naar orgelmuziek van de grootste Neder-
landse componist uit de 17e eeuw: Jan Pieterszoon 
Sweelinck.
Organist Mark Heerink zal drie concerten van 
een half uur verzorgen met werken van deze 
componist. Dit zal worden uitgevoerd op een groot 
twee-manualig kistorgel van de orgelbouwer Klop 
welk onlangs werd aangeschaft door de Matte-
usparochie in Hoorn. Het orgel staat voor beneden 
in de kerk opgesteld waardoor u niet alleen de 
organist kan horen maar ook kan zien spelen. 

Een bijzonder Orgel-Plus concert

Oosterkerk, Grote Oost 58 
Vrijdag 15 mei 20.00-21.00 uur
Marius van Dokkum – schilder
Ingeborg van Dokkum-Prins – orgel
Toegang € 10,00

Op vrijdag 15 mei om 20.00 uur verzorgen Ingeborg 
en Marius van Dokkum een bijzonder Orgel-Plus 
concert in de Oosterkerk te Hoorn.
De schilder Marius van Dokkum weet op unieke 
wijze mensen en situaties te schilderen. Deze vaak 
van humor doorspekte schilderijen zijn inmiddels 
bekend in binnen en buitenland.
Tijdens het concert zal Marius van Dokkum het een 
en ander vertellen over zijn schilderijen en kunt u 
zijn werk bekijken via een PowerPoint presentatie.
Zijn vrouw Ingeborg van Dokkum-Prins zal het 
Bätz-Witte-orgel van de Oosterkerk bespelen met 
toepasselijke orgelwerken.
Het belooft een boeiend geheel te worden waarbij u 
van harte welkom bent! 

Presentatie van de eerste CD van 

het Maarschalkerweerd-orgel

Hoorn, Koepelkerk, Grote Noord 15
Zondag 25 mei (2e Pinksterdag) 15.30-16.30 uur
Organist Mark Heerink m.m.v. 
Wendy Roobol – sopraan
Magrita Rondeel – cello
Bert Langekamp – trompet
Voces Cyriaci
Canticum Gregoriana

Magrita Rondeel

Wendy Roobol

Bert Langekamp

Voces Cyriaci Canticum Gregoriana

A capella - Marius van Dokkum

Toegang vrij

Op maandag 25 mei 
2015 (2e Pinksterdag) 
is de presentatie van de 
cd Concert onder de 
Koepel.  
Voor deze titel is 
gekozen omdat in 
zekere zin de cd een 
verklanking is van 
de muzikale praktijk 
die ontstaan is na de 
restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in 
de Koepelkerk in 2001. 

Deze restauratie was naast een impuls voor de 
liturgische muziekpraktijk ook het startschot 
voor het organiseren van concerten rondom dit 
bijzondere instrument. Niet alleen solo-concerten 
maar juist ook concerten in combinatie met koren, 
instrumentalisten en vocalisten. Concerten waarbij 
het orgel een centrale rol speelt.

De cd is een initiatief van de organist van de kerk, 
Mark Heerink, en werd mede mogelijk gemaakt 
door Stichting Koepelkerk, Stichting Concertfonds 
Hoornse Orgels en de r.-k. parochie Heilige 
Matteüs. 

Aan de cd werkten mee: sopraan Wendy Roobol, 
celliste Magrita Rondeel, trompettist Bert 
Langenkamp, de koren Voces Cyriaci en Canticum 
Gregorianum en organist Mark Heerink. Al deze 
musici geven ook op 25 mei acte de présance en 
zullen een zeer gevarieerd programma ten gehore 
brengen.

Na afloop van het 
concert is de cd 
verkrijgbaar voor € 15,00 
en de meeropbrengst 
komt ten goede aan 
Stichting Koepelkerk 
ten behoud van de 
Koepelkerk.

JP Sweelinck

Erik van Bruggen

Frank van Wijk

Mark Heerink


