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Op 6 mei 1928 gaf Albert Schweitzer een 
orgelconcert in de Grote Kerk van Hoorn. 
Schweitzer was toen al een beroemd man die zich 
in diverse wetenschappen had onderscheiden. 
Hij was doctor in de theologie, filosofie en de 
geneeskunde. Daarnaast was hij een organist 
met grote internationale faam. In 1928 reisde hij 
rond door Europa om met concerten en lezingen 
geld in te zamelen voor zijn Lepra-ziekenhuis 
in Lambarene in Afrika. Tijdens het concert in 
Hoorn speelde hij onder meer werk van Bach, 
Mendelssohn en Widor. Hij deed dit op het Witte-
orgel uit 1889 van de Grote Kerk in Hoorn. Dit 
orgel werd na sluiting van de kerk verkocht aan 
de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal. De huidige 
organist van de Plechelmusbasiliek, Dennis 
Vallenduuk, zal in Hoorn het programma van 
Albert Schweitzer uit 1928 nog een keer ten gehore 
brengen op het Bätzorgel van de Oosterkerk. 

Sint Nicolaas 
leert orgelspelen

Koepelkerk Grote 
Noord 15
zondag 27 november 
van 12.30-13.15 uur

Uit Spanje is een heel 
bijzonder verzoek 
gekomen; of Sint 
Nicolaas bij zijn bezoek 
aan Hoorn ook een 

orgelles kan krijgen?  Uiteraard is dat mogelijk en 
op 27 november wordt de Sint dan ook verwacht in 
de Koepelkerk.

Alle kinderen uit Hoorn zijn natuurlijk van harte 
welkom in de Koepelkerk.
De toegang is uiteraard vrij.

Excursies en informatie
voor scholen

Het is mogelijk om de orgels en kerken in Hoorn 
te bezoeken. Dit kan in de vorm van een rond-
leiding 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.

De reformatie in klank en beeld

Voor leerlingen en docenten van het basis- en 
middelbaar onderwijs is het mogelijk om de 
excursie ‘De reformatie in klank en beeld’ bij 
te wonen. 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 
geloofsstromingen ontstaan zijn. Een organist 
demonstreert vervolgens de orgels en speelt 
orgelwerken uit verschillende perioden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Gerard Beemsterboer, Kolenbergstraat 2, 
1695CD Blokker, T: 0229-245626
M: gerardbeemsterboer@hotmail.com

De Junglekraai

De Junglekraai is een kraai die de duisternis en 
de dichte begroeiing in de jungle niet leuk meer 
vindt. Hij gaat op zoek naar het licht. Op zijn 
zoektocht komt hij allerlei dieren tegen. Dieren 
die hem helpen maar ook dieren die hem angst 
aanjagen. Dit verhaal wordt verteld door Marit 
Doodeman en op het orgel uitgebeeld door 
Mark Heerink. De kinderen mogen ook zelf 
een schilderij of een tekening maken waarin dit 
verhaal wordt uitgebeeld. 
Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 
4 tot 9 jaar en duurt 45 minuten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Mark Heerink, T: 06-23400843 
M: m.heerink@planet.nl

Open Monumentendag

Koepelkerk, 10 september, orgelbespeling door 
amateurorganisten vanaf 12.00 uur. 

Koepelconcert

Koepelkerk, Grote Noord 15
zondag 25 september van 15.30-16.30 uur
organist Ton van Eck m.m.v. Anne van Eck viool 
gratis toegang met collecte na afloop. 

Tijdens dit concert kunt u luisteren naar 
solowerken, gespeeld op het Maarschalkerweerd-
orgel door Ton van Eck, titulair-organist van 
de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem. 
Daarnaast worden er werken voor orgel en viool 
uitgevoerd waarbij ook het Klop-kistorgel gebruikt 
zal worden. Op het programma staan werken van 
Corelli, Saint-Saëns, Rheinberger en Reger. 

In het spoor van organist
Albert Schweitzer

Oosterkerk, Grote Oost 58
zondag 16 oktober van 15.30-16.30 uur
organist Dennis Vallenduuk
gratis toegang met collecte na afloop

Ton van Eck en Anne van Eck

Witteorgel Dennis Vallenduuk

Albert Schweitzer



Koepelconcert

Koepelkerk, Grote Noord 15
zondag 12 juni van 15.30-16.30 uur
Gratis toegang met collecte na afloop
Byzantijns Koor Indrik o.l.v. Serge Latychev
en organiste Susanna Veerman.

Het Byzantijns Koor Indrik is een gemengd koor 
dat zich toelegt op de vertolking van de gezangen 
van de Byzantijnse ritus volgens de traditie 
van de Oosters-orthodoxe kerken. Indrik is een 
niet-kerkgebonden koor dat heeft gekozen voor 
een zo authentiek mogelijke uitvoering van deze 
gezangen. Volgens de traditie wordt uitsluitend 
a capella gezongen omdat, zo wordt gesteld, alleen 
de menselijke stem in staat is om God te prijzen. 
Organiste bij dit concert is Susanna Veerman 
die onder meer studeerde aan het Tsjaikovski 
Conservatorium te Moskou en zij zal bij dit 
concert orgelwerken van Russische componisten 
vertolken. 

❧ Zomermarktconcerten

Tijdens de zomermarkten op de 
woensdag middag wordt een zestal 
zomermarktconcerten georganiseerd van 
13.00-13.30 uur in vier verschillende 
kerken in Hoorn.
Deze concerten zijn vrij toegankelijk.

Stomme film en kerkorgel

In de  Koepelkerk aan het Grote Noord kunt 
u op donderdagavond 14 april een uniek 
evenement bijwonen. In de kerk zal de stomme 
film Tartuffe vertoond worden en gelijktijdig zal 
organist Joost Langeveld improviseren op het 
kerkorgel. Dit belooft een voorstelling te worden 
die in Hoorn nog nooit vertoond is.

De stomme film Tartuffe uit 1926 is een originele 
bewerking van het beroemde satirische toneelstuk 
van Molière. De regisseur Murnau neemt daarbij 
de gelegenheid om een eigentijds verhaal over 
geldzucht en hypocrisie te vertellen. Een sluwe, 
gierige huishoudster weet haar oude werkgever 
zover te krijgen dat hij zijn erfenis aan haar ver-
maakt in plaats van aan zijn kleinzoon. De klein-
zoon probeert de oude man de ogen te openen. 
Tijdens de film gaat Joost Langeveld improviseren 
op het prachtige Maarschalkerweerdorgel van de 
Koepelkerk. Hij kreeg in binnen- en buitenland 
lovende kritieken als: ‘Langeveld liet het orgel 
stampen, kreunen, dreigen, zingen en juichen; 
beeld en muziek werden één’.

Het concert begint om 20.30 uur in de 
Koepelkerk. De toegang bedraagt € 10,00.

Op de voorkant het orgel van de Noorderkerk. 
Vanwege de ongewisse toekomst van deze kerk 
zijn er dit jaar geen concerten op dit instrument.

Hoorn heeft een stadsorganist!

Tartuffe

Mark Heerink

Op maandag 16 mei (2e Pinksterdag) zal 
Mark Heerink, die onlangs benoemd is als 
stadsorganist van Hoorn, zich presenteren met 
een wandelconcert van de Koepelkerk naar de 
Oosterkerk. Tijdens dit concert kunt u horen 
én zien hoe verschillende kunstdisciplines 
gecombineerd worden met de prachtige orgels van 
beide kerken.

Zo kunt u De Dansonderneming zien dansen op 
de beroemde ‘Toccata und Fuge in d’ van J.S. Bach 
en hoort u twee speciaal voor de gelegenheid 
gecomponeerde composities van Wietse Stuurman 
en Willem Woestenburg waarbij ook het koor Voces 
Cyriaci  een belangrijke rol zal vervullen. U kunt 
luisteren naar zang en een improvisatie voor orgel 
en klankschalen met Wout Oosterkamp en u kunt 
zien hoe de compositie ‘Weinen, Klagen, Sorgen, 
Zagen’ van Franz Liszt als inspiratie zal dienen 
voor een schilderwerk dat ter plekke zal worden 
geschilderd door kunstenares Randi Vettewinkel. 
Het concert zal beginnen en eindigen met muziek 
voor orgel en koperkwartet uitgevoerd door het 
Noordhollands Koperkwartet o.l.v. Erwin ter Bogt.

Het concert begint om 15.30 uur in de 
Koepelkerk en in de pauze wandelt u naar de 
Oosterkerk waar het concert eindigt om 17.00 
uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten en 
de uitvoerenden te ontmoeten onder het genot van 
een kopje koffie of een drankje.
Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door de 
gemeente Hoorn, de Oosterkerk en de Koepelkerk. 
Het concert is gratis toegankelijk.

Orgel en opera

Koepelkerk, Grote Noord 15
woensdag 6 juli 13.00-13.30 uur 
toegang vrij

Organist Mark Heerink, sopraan Cobi de Bruijn, 
alt Mariëtte van Berkum en De Heren van 
Voces brengen een programma ten gehore met 
operamuziek van onder meer Verdi, Wagner en 
Delibes.

Dansende muziek op orgel 
en blokfluit 
Lutherse kerk, Ramen 4
woensdag 13 juli 13.00-13.30 uur
toegang vrij

Organist Naoko Shimizu en blokfluitiste Brigit 
de Klerk brengen een programma met dansende 
muziek op orgel en blokfluit waarbij ook jazzy en 
oude muziek te horen zullen zijn.

Popsongs en kerkorgel 

Foreestenhuis, Grote Oost 43
woensdag 20 juli 13.00-13.30 uur 
toegang vrij

Organist Henk Veldman en sopraan Marjon Strijk 
verzorgen een programma met popsongs, begeleid 
op het kerkorgel.

Orgel... of niet? 

Oosterkerk, Grote Oost 58
woensdag 27 juli 13.00-13.30 uur 
toegang vrij

Onder het motto Orgel….of niet? zal Edwin 
Hinfelaar een concert geven met werken die 
oorspronkelijk niet voor orgel geschreven zijn, 
maar wel heel goed klinken op dit instrument.

Symboliek in de muziek 

Lutherse kerk, Ramen 4
woensdag 3 augustus 13.00-13.30 uur 
toegang vrij

Componisten laten zich voor hun composities vaak 
inspireren door een tekst. Organist Rieuwert Blok 
zal u middels een toelichting op het programma 
vertellen over de achtergronden van de 
orgelmuziek die hij ten gehore gaat brengen.

Dans

Koepelkerk, Grote Noord 15
woensdag 17 augustus 13.00-13.30 uur
toegang vrij

Organist Dirk Out staat bekend om zijn originele 
concertprogramma’s. Voor zijn concert in de 
Koepelkerk heeft hij gekozen voor het thema Dans 
en u kunt onder meer luisteren naar een uitvoering 
van de Hamburger Totentanz van de componist 
Guy Bovet.

Orgeltocht door Hoorn 

Op zaterdag 23 juli vindt er een orgeltocht 
door Hoorn plaats met stadsorganist Mark 
Heerink. Dit concert wordt georganiseerd door 
de stichting Orgeltochten Noord-Holland en 
biedt een uitgelezen kans om drie bijzondere 
orgels in Hoorn te leren kennen. Niet alleen 
omdat ze bespeeld worden, maar ook omdat u 
een demonstratie en een uitleg krijgt over de 
instrumenten. De orgeltocht begint om 10.30 
uur in de  Oosterkerk, om 12.00 uur  is er een 
concert in de Lutherse kerk en om 14.30 uur in de 
Koepelkerk.
Deelname bedraagt € 15,00.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.orgeltochtennoord-holland.nl

Zomeravond wandelconcert 

Lutherse kerk - Koepelkerk
zondag 31 juli 20.00-21.15 uur
gratis toegang met collecte na afloop

De Italiaans-Nederlandse organist Matteo 
Imbruno is verbonden als organist aan de Oude 
Kerk in Amsterdam en heeft over de gehele 
wereld orgelconcerten gegeven. Op 31 juli komt 
deze organist naar Hoorn en het is een unieke 
gelegenheid om kennis te maken met zijn bijzonder 
expressieve orgelspel. Het concert begint in de 
Lutherse kerk en wordt vervolgd in de Koepelkerk. 
Daar zal ook, met medewerking van organist 
Mark Heerink, muziek voor twee orgels worden 
uitgevoerd. 

Susanna Veerman Cobi de Bruijn

Naoko Shimizu Brigit de Klerk

Dirk Out


