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Nieuwsbrief
Beste lezer,
Hierbij treft u de eerste nieuwsbrief van 2016 aan. We hopen op een mooi muzikaal jaar.
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de activiteiten van de stichting. U ontvangt
deze nieuwsbrief omdat u in ons bestand geregistreerd staat als donateur. Indien u geen prijs stelt op
ontvangst van deze informatie kunt u een mail sturen naar stichtingkabinetorgel@nlsnet.nl.

Concertagenda 2016
Ø 13 februari 2016: Jan en Maarten Jansen
Ons eerste concert van dit jaar vindt plaats op 13 februari om 16.00 uur in de Oude of Sint
Alexanderkerk in Bennekom. Jan Jansen bespeelt het kabinetorgel en Maarten Jansen speelt op de cello.
Op het programma staan werken van Vivaldi, Bach, Händel en Pachelbel.
JAN JANSEN studeerde orgel bij Cor Kee aan het Utrechts Conservatorium, piano bij Gérard van Blerk en
klavecimbel bij Lenie van der Lee.
In 1970 behaalde hij de Prix d'Excellence voor orgel. Hij was
gedurende 16 jaar cantor-organist van de Oude Kerk in Soest en
van 1987 tot mei 2011 was hij organist van de Domkerk te Utrecht,
waar hij naast de drukke liturgische praktijk de landelijk
welbekende ‘Zaterdagmiddagmuziek’ verzorgde, samen met de
Domcantorij o.l.v. Remco de Graas.
Jan Jansen maakte een groot aantal cd’s.
Voorts is hij een veelgevraagd continuospeler en speelde hij in
deze hoedanigheid op de bekroonde cd van zijn dochter Janine
met Vivaldi’s ‘De vier jaargetijden’. Op de laatste cd van Janine
Jansen met werken van J.S. Bach bespeelt hij het klavecimbel.

MAARTEN JANSEN kreeg vanaf zijn negende cellolessen van Jet van Baaren, Lenian Benjamins, Elias
Arizcuren, Claus Kanngießer, Philippe Muller en Christoph Henkel.
Als solist speelde Maarten de concerten van Haydn, Ibert, Tartini
en Couperin, Schumann, Saint-Saens, Elgar, Max Bruch's Kol
Nidrei, het Tripelkonzert van Beethoven en het Dubbelconcert van
Brahms. Kamermuziek speelt hij met Trio Arpa Aul'Arco, Ensemble
Oostenrijk-Jansen, Trio opus 114 en met pianist Bas Verheijden.
Verder speelde hij bij het Kammermusikfest für Preisträger des
ARD-Wettbewerbs, Spectrum-Concerts Berlin en bij het
internationaal kamermuziekfestival Utrecht.
Voorts werkte hij als solocellist voor het Münchener
Kammerorchester, het Tonkünstler Orchester in Wenen,
Noordnederlands Orkest en het Metropole orkest. Op Janine
Jansen’s cd van ‘De vier jaargetijden’ van Vivaldi is Maarten te
horen als de cellist van het ensemble.
Ø 15 oktober 2016: Gerard van der Zijden met Pelgrim Brass
Het blaaskwintet ‘Pelgrim Brass’, waar de Bennekommer Harry Stens deel van uitmaakt, verzorgt samen
met organist Gerard van der Zijden ons najaarsconcert. Van der Zijden is organist van de
Pelgrimvaderskerk in Rotterdam Delfshaven.
De toegang voor deze concerten is vrij, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd bij de uitgang.

En verder
Aan de start van dit nieuwe concertjaar willen wij u vriendelijk vragen om, voor zover u dat al niet
gedaan heeft, de door u toegezegde donateursbijdrage over te maken. Hartelijk dank voor uw steun!
Zoals u misschien weet, is er een website. Op www.onderhorst.com vindt u achtergrondinformatie over
het orgel, natuurlijk de concertagenda en filmpjes (youtube) met uitvoeringen van Bennekomse musici.

Wij groeten u hartelijk namens de stichting,
Elsbeth Poot en Lia Hol
Februari 2016

