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Bernard Winsemius

Concert op orgel en beiaard
in het teken van de Gouden Eeuw
door Bernard Winsemius
12 mei – Lutherse kerk en Grote kerk
15.30-16.30 uur
Stichting Concertfonds Hoornse Orgels en vereniging
‘Het Carillon te Hoorn’ houden samen een concert
dat in het teken staat van de Gouden Eeuw.
Internationaal vermaard organist en beiaardier
Bernard Winsemius zal een programma uitvoeren
met orgel- en beiaardwerken uit de Gouden Eeuw.
Het concert begint om 15.30 uur in de Lutherse
kerk en na de pauze kunnen de bezoekers naar het
carillon van de Grote kerk gaan luisteren in de tuin
van het Statenlogement, ingang Nieuwsteeg 40.

Rieuwert Blok

250 jaar Lutherse kerk in Hoorn
7 juli – Lutherse kerk 14.00-16.00 uur
Op zondag 7 juli zal in de Lutherse kerk in Hoorn
een speciaal orgelconcert worden gehouden ter
herdenking van de inzegening van deze kerk
250 jaar geleden. Het concert zal uit twee delen
bestaan. Het eerste deel zal aanvangen om 14.00
uur en gegeven worden door de organist van de
Lutherse kerk Rieuwert Blok. Na de pauze, die
tegelijk een receptie zal zijn, zal stadsorganist
Mark Heerink het orgel bespelen.
Frans van Ruth, Doris Hochscheid
en Gonny van der Maten

Orgelconcert
door stadsorganist Mark Heerink
10 juni (2e pinksterdag) – Koepelkerk
15.30-16.30 uur
Dit concert zal beginnen met orgelwerken van
Sweelinck uitgevoerd op het Klop-orgel.
Vervolgens kunt u luisteren naar orgelwerken
van Bach, Van Elven, Dupré, Duruflé en Widor
uitgevoerd op het Maarschalkerweerd-orgel.

Nieuwe composities voor orgel,
piano en cello
13 oktober – Koepelkerk 15.30-16.30 uur
Tijdens dit concert kunt u luisteren naar drie topmusici: organiste Gonny van der Maten, pianist
Frans van Ruth en celliste Doris Hochscheid. Zij
voeren onder meer nieuwe composities uit voor de
unieke combinatie van orgel, cello en piano.

Allerzielenconcert

Klop-orgel

3 november – Koepelkerk 20.00-21.00 uur
Allerzielenconcert met een uitvoering van het
Requiem van Gabriël Fauré door Voces Cyriaci
o.l.v. Mark Heerink en met medewerking van
organist Bas Groenewoud.

Mark Heerink

Birthe Blom

Wout Oosterkamp

Wim Dijkstra

Twee Zomeravondconcerten
11 juli – Koepelkerk 20.00-21.00 uur
Mark Heerink – orgel, m.m.v. Birthe Blom – viool en Wout Oosterkamp – zang
Deze drie bekende Hoornse musici hebben een programma samengesteld met
werken van o.a. Arvo Pärt, César Franck, Hendrik Andriessen en Hugo Wolf.
29 augustus – Koepelkerk 20.00-21.00 uur
Wim Dijkstra – orgel en Osama Meleegi - Afrikaans slagwerk
Beide musici hebben een concertprogramma gemaakt in de vorm van een
muzikale reis. Zij treden in de voetsporen van de Joodse Marokkaanse diplomaat
Samuel Pallache die begin zeventiende eeuw door West-Europa reisde.

Osama Meleegi

Zomermarktconcerten

Promenadeconcerten

24 juli – Koepelkerk
13.00-13.30 uur
Lunchconcert
Una Cintina
31 juli – Lutherse Kerk
13.00-13.30 uur
Lunchconcert
Rieuwert Blok
7 augustus –
Foreestenhuis
13.00-13.30 uur
Lunchconcert
Edwin Hinfelaar en
sopraan Cobi de Bruijn
21 augustus –
Foreestenhuis
13.00-13.30 uur
Lunchconcert
Koos Teekens en
Margaret Mathot,
dwarsfluit

Korte inloopconcerten met de mogelijkheid
voor het publiek na afloop van elk ‘concert’
uitleg te krijgen van stadsorganist Mark
Heerink over de werking van het orgel en de
gelegenheid te krijgen om het instrument
van binnen te bekijken en zelf te bespelen.
De promenadeconcerten zijn tijdens de
boekenmarkten van Stichting Koepelkerk op
25 mei, 15 juni en 28 september vanaf 12.00
uur en op zondag 8 september vanaf 12.00
uur als in Hoorn de grootste kunstmarkt van
Nederland wordt gehouden.

Una Cintina

Jos van der Kooy

Maarschalkerweerd-orgel

Het Doe-orgel in Hoorn

Orgelconcerten in Westwoud

Open Monumentendag 14 september – Koepelkerk
12.00-13.00 uur en 14.00-15.00 uur.
Educatief project voor kinderen m.m.v. Marit
Doodeman en stadsorganist Mark Heerink.
Het Doe-Orgel in Hoorn is een educatief project
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Het Doe-orgel is
een bouwpakket van een kerkorgel en de kinderen
mogen zelf alle onderdelen in elkaar zetten. En als
het orgel klaar is dan… spelen maar! Vervolgens
mogen de kinderen mee
naar de koorzolder van
de kerk waar het grote
Maarschalkerweerdorgel staat. Het
Maarschalkerweerd-orgel
wordt gedemonstreerd
en de kinderen mogen
ook binnen in het orgel kijken en vertellen wat
ze allemaal herkennen van het Doe-Orgel. Tot
slot mogen de kinderen zelf spelen. Meer info:
m.heerink@planet.nl

In Westwoud staat het grootste Ypma-orgel van
Nederland en op dit prachtige instrument worden
twee bijzondere orgelconcerten gehouden.
Op zondag 23 juni kunt u luisteren naar de
vermaarde organist Jos van der Kooy en op
15 september naar de jonge briljante organist
Gijs Boelen. De concerten zijn van 15.30-16.30
uur in de Sint Martinuskerk, Dr Nuijenstraat 80.
De toegang is gratis en na afloop is er een collecte.

Hoornse Orgels in Vogelvlucht
Unieke beelden van de Hoornse kerken en
orgels gemaakt met een drone. Een initiatief van
stadsorganist Mark Heerink.
Kijkt u op www.orgelconcerten-hoorn.nl.

De Junglekraai
Inmiddels hebben honderden kinderen de voor
stelling De Junglekraai in de Koepelkerk bezocht.
Op onze site staat een kort filmpje waardoor u een
impressie kunt krijgen van deze voorstelling.

e-mailservice
Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten geef dan uw e-mailadres door aan
m.heerink@planet.nl en voorafgaand aan elk concert krijgt u een mail met daarin aanvullende
informatie over de concerten.

Stichting Concertfonds Hoornse Orgels
Deze stichting organiseert diverse activiteiten rond de historische orgels in Hoorn. Zij doet dit met
steun van de gemeente Hoorn. De programmering is in handen van de stadsorganist van Hoorn, Mark
Heerink. Kijkt u voor meer informatie via: www.orgelconcerten-hoorn.nl of neemt u contact op met de
stadsorganist via: m.heerink@planet.nl
NB! Alle concerten zijn gratis toegankelijk en na afloop wordt er een collecte gehouden.

www.orgelconcerten-hoorn.nl

