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Programma 2017

Bätzorgel Oosterkerk

Rondom Georges Bizet
Koepelkerk, Grote Noord 15 van 15.30-16.30 uur
Gratis toegang en collecte na afloop
Op maandag 17 april (tweede paasdag) brengt organist Gijs Boelen een
programma ten gehore met muziek uit de theater- en operawereld.
Hij vertolkt onder andere de ouverture ‘La belle Hélène’ van Jacques Offenbach;
‘L’ Arlésienne Suite’ en de beroemde ‘Carmen Suite’ van Georges Bizet en ‘Giselle
Suite’ van Adolphe Adam. De bewerkingen voor orgel zijn gemaakt door Gijs Boelen.
Het concert duurt een uur.

Gijs Boelen

Het Hooglied
Koepelkerk, Grote Noord 15 van 20.15-22.00 uur
Gratis toegang en collecte na afloop
Op zaterdag 13 mei geeft de Schola Cantorum
Kennermerland o.l.v. Ko Ariëns een concert met
gregoriaanse gezangen uit het Hooglied. Organist
Geerten Liefting (winnaar van het Internationaal
Improvisatieconcours Haarlem 2016) improviseert
tijdens dit concert op een aantal van deze gezangen.

Maarschalkerweerdorgel Koepelkerk

Birthe Blom
Koepelkerk, Grote Noord 15 van 15.30-16.30 uur
Gratis toegang en collecte na afloop

Schola Cantorum Kennermerland

Geerten Liefting

Op maandag 5 juni (tweede pinksterdag) is de
violiste Birthe Blom te gast in de Koepelkerk. Als
violiste en artistiek leider van Kamermuziekfestival
Hoorn is Birthe geen onbekende in West-Friesland,
maar haar talent heeft haar inmiddels ook ver buiten
onze landsgrenzen gebracht. Tijdens dit concert speelt
zij werk van Biber, Bach, Vitali en Ysaye. Zij wordt
daarbij begeleid op het orgel door Mark Heerink,
stadsorganist van Hoorn.

Birthe Blom

Concert voor de Vrede
Koepelkerk, Grote Noord 15 van 15.30-16.30 uur
Gratis toegang en collecte na afloop

Adriaan Hoek

Orgelexcursie
Oosterkerk, Lutherse kerk en Koepelkerk van
14.00-17.30 uur. Deelname € 15,00
Op zaterdag 10 juni houdt het Internationaal Orgel
Festival Holland een excursie langs orgels in drie Hoornse
kerken. Organist Adriaan Hoek, winnaar van het
Internationaal Schnitger Orgelconcours 2015 Alkmaar en
Young-ECHO-organist of the year 2016, zal de orgels in
de Oosterkerk en Lutherse kerk bespelen. Mark Heerink,
stadsorganist van Hoorn, zal de beide orgels in de
Koepelkerk bespelen. Ook krijgt men een toelichting en een
demonstratie van de orgels. De excursie begint om 14.00
uur in de Oosterkerk aan het Grote Oost 58 en gaat via de
Lutherse kerk naar de Koepelkerk waar de excursie om
17.30 uur eindigt.

Zomermarktconcerten

Op zondag 24 september van 15.30-16.30 uur geven
zanger Wout Oosterkamp en stadsorganist Mark Heerink
in aansluiting op de Internationale Week voor de Vrede
een concert met het thema ‘Vrede’. Tijdens dit concert
wisselen muziek en het gesproken woord elkaar af waarbij
muziek uit de drie grote tradities (Islam, Jodendom en
Christendom) zal klinken. Naast organist Mark Heerink
en zanger Wout Oosterkamp werken aan dit concert mee
het koor Voces Cyriaci en musici die muziek uit moskee
en synagoge ten gehore zullen brengen.

Wout Oosterkamp

Naoko Shimizu

Mark Heerink

Tijdens de zomermarkten op woensdagmiddag
wordt een vijftal zomermarktconcerten gehouden van
13.00-13.30 uur in drie verschillende kerken in Hoorn.
Gratis toegang en collecte na afloop.

Parijse muziek in de Cyriacus
Organist Tjeerd van der Ploeg
Koepelkerk, Grote Noord 15
Woensdag 26 juli 13.00-13.30 uur

Koraalcompositie in barok en romantiek
Organist Rieuwert Blok
Lutherse kerk, Ramen 4
Woensdag 12 juli 13.00-13.30 uur

Toeters en bellen
Organist Edwin Hinfelaar
Koepelkerk, Grote Noord 15
Woensdag 2 augustus 13.00-13.30 uur

Gemengd duo
Organist Naoko Shimizu en Brigit de Klerk blokfluit
Foreestenhuis, Grote Oost 43
Woensdag 19 juli 13.00-13.30 uur

Ave Maria
Organist Mark Heerink en sopraan Cobi de Bruijn
Koepelkerk, Grote Noord 15
woensdag 30 augustus 13.00-13.30 uur

Sint Nicolaas kan orgelspelen
Koepelkerk, Grote Noord 15 van 12.30-13.15 uur
Gratis toegang

Indrik

Componist Arvo Pärt en
Byzantijnse kerkmuziek

Nadat Sint Nicolaas vorig jaar in de Koepelkerk zijn
eerste orgelles heeft gekregen, is er inmiddels flink
geoefend door de Sint. Op zondag 26 november gaat
hij samen met stadsorganist Mark Heerink een werk
voor twee orgels uitvoeren. Alle kinderen uit Hoorn zijn
natuurlijk van harte welkom om te komen luisteren hoe
dat gaat klinken.

Koepelkerk, Grote Noord 15 van 15.30-16.30 uur
Gratis toegang en collecte na afloop
Op zondag 15 oktober kunt u luisteren naar
Byzantijnse kerkmuziek en orgelmuziek van Arvo Pärt.
Het Byzantijns Koor Indrik o.l.v. Serge Latychev 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. Volgens die traditie wordt
uitsluitend a capella gezongen omdat, zo wordt gesteld,
alleen de menselijke stem in staat is om God te prijzen.
Voor de Estse componist Arvo Pärt is de kerkmuziek
van de Oosters-orthodoxe
kerken een grote inspiratie
bron en zijn orgelwerken
laten zich dan ook
uitstekend combineren
met deze vocale muziek.
Organist bij dit concert is
Mark Heerink en de alt
Mariëtte van Berkum is te
horen in ‘My Heart’s in the
Mariëtte van Berkum
Highlands’ van Arvo Pärt.

De Junglekraai

De Junglekraai &
De Schalmeispelers van Bethlehem
In september en december houden stadsorganist
Mark Heerink en onderwijzeres Marit Doodeman
speciaal voor leerlingen van groep 1 tot en met 4 uit het
basisonderwijs twee educatieve projecten: De Junglekraai
en De Schalmeispelers van Bethlehem.

Voor meer informatie kan men mailen naar
m.heerink@planet.nl of bellen met 06-23400843.

www.orgelconcerten-hoorn.nl

