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Nieuwsbrief
Beste lezer,
Via deze 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 2014/2015
Dat wij het kabinetorgel steeds maar weer kunnen laten horen, wordt door u als donateur mogelijk
gemaakt. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor (mocht u uw bijdrage voor dit jaar nog niet hebben
overgemaakt…).
Wij maken u graag weer attent op een aantal bijzondere concerten die de komende tijd zullen
plaatsvinden.

 Op 1 NOVEMBER 2014 om 16.00 uur in de Oude of St. Alexanderkerk
Ko Zwanenburg, orgel met Mario Topper, barokhobo
Ko Zwanenburg (1963) studeerde orgel, piano en kerkmuziek aan het Nederlands Instituut voor
Kerkmuziek te Utrecht. Aan het Utrechts Conservatorium behaalde hij het diploma Uitvoerend
Musicus Orgel. Zijn docent was Jan Welmers. Bij Bert Matter volgde hij een cursus improvisatie.
Zijn studie werd bekroond met een eervolle vermelding voor het uitvoeren van 20e-eeuwse muziek.
Het geven van concerten en het begeleiden van solisten en koren
combineert hij met lesgeven in zijn eigen praktijk voor orgel en piano. Als
cantor-organist van de Nicolaïkerk in Utrecht leidt Ko de Nicolaïcantorij
en de Vespercantorij. Met de Cappella di San Nicolai voert hij regelmatig
Bachcantates uit tijdens cantatediensten en vespers in de Nicolaïkerk. Als
uitvoerend musicus is hij te beluisteren op de cd ‘Jan Welmers Organ
Works’ (1999) en ‘50 jaar Marcussen-orgel Nicolaïkerk Utrecht’ (2006).

Mario Topper begon rond zijn twaalfde hobo te spelen. Later, tijdens zijn wiskundestudie, werd hij
gegrepen door de barokhobo. Hij studeerde bij Taka Kitazato en daarna bij Frank de Bruine aan het
Utrechts Conservatorium. Mario speelde met talrijke ensembles in Europa en Nederland, onder
andere Arte dei Suonatori, Concerto d'Amsterdam, Ensemble Pygmalion en Capella Cracoviensis. Hij
woont in Utrecht.

Ko en Mario hebben een mooi programma samengesteld waarbij zij ernaar hebben gestreefd u de
afzonderlijke stemmen van het kabinetorgel te laten horen. Zij spelen werken van Bach, Hertel,
Krebs en Händel.
Het programma bevat een aantal zeer virtuoze en vrolijke stukken. Ook kunt u luisteren naar drie
van de grote koraalbewerkingen van Bach waarbij de barokhobo een bijzondere rol heeft.
 CD presentatie Rood Hout op 21 februari 2015
In 2012 hebben wij, zoals u ongetwijfeld nog weet, in samenwerking met het ensemble Rood Hout
in het kader van het 250-jarig bestaan van het kabinetorgel een prachtige CD opgenomen. De musici
van Rood Hout waren zo enthousiast dat zij ons hebben gevraagd om nog een CD te mogen
opnemen met het kabinetorgel als middelpunt. Op dit moment zijn de opnames (in de nachtelijke
uren!) in volle gang. Als alles volgens planning verloopt, zal Rood Hout deze CD op 21 februari 2015
tijdens een concert presenteren. U wordt daar te zijner tijd nader over geïnformeerd.

 Voorjaarsconcert op 25 april 2015: Flandriarte
In het voorjaar verwelkomen wij Wim Brabants en An Vanderstappen uit België. Samen vormen zij
het duo Flandriarte. An speelt orgel en Wim traverso.
In de volgende nieuwsbrief treft u hierover meer informatie aan.
Noteert u deze data vast in uw agenda, de toegang is gratis.
Wij groeten u hartelijk en hopen u bij deze concerten te mogen begroeten.
Namens de stichting,
Elsbeth Poot en Lia Hol
Oktober 2014

