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Nieuwsbrief
Beste muziekliefhebber,
Hierbij treft u de nieuwsbrief van maart 2019 aan met daarin informatie over activiteiten rond het
Onderhorst-kabinetorgel in Bennekom.

Concertagenda 2019
Zaterdag 23 maart aanvang 16.00 uur Oude of St. Alexanderkerk te Bennekom
Kirstin Gramlich en Lotte Pen
Kirstin Gramlich studeerde Kirchenmusik aan de Hochschule für Musik Keulen. In 2001 kwam zij naar
Nederland voor een masteropleiding Orgel aan het Koninklijk
Conservatorium Den Haag. Haar hoofdvakdocent was Jos van der Kooy. Deze
studie ronde zij in 2004 met lof van de jury af. Sindsdien heeft zij een
internationale concertpraktijk opgebouwd en concerteerde op diverse
gerenommeerde orgels in Nederland en daarbuiten. Kirstin Gramlich werd in
september 2013 benoemd als cantor-organist van de Grote of Lebuïnuskerk
in Deventer. Ze is de vaste bespeler van het monumentale Holtgräveorgel en
artistiek leider van de Lebuinuscantorij. Daarnaast is ze oprichter van het
Uriel Consort, een vocaal ensemble eveneens verbonden aan de
Lebuïnuskerk en de kindercantorij aldaar.
Haar repertoire als organist en dirigent bestrijkt een aanzienlijke deel van de muziekgeschiedenis en reikt
van de zeventiende eeuw tot hedendaagse improvisatie-experimenten.
In mei 2007 is Lotte Pen afgestudeerd aan het Conservatorium van
Amsterdam, bij saxofonist Arno Bornkamp. De beoordeling was een negen,
met een onderscheiding voor kamermuziek.
September 2010 rondde zij haar Master of Music af aan het Utrechts
Conservatorium bij saxofonist Johan van der Linden. Tijdens haar
masterstudie heeft zij ook gestudeerd aan de Universität der Kunste te
Berlijn bij saxofonist Johannes Ernst.
Naast haar opleiding volgde zij vele masterclasses bij o.a. Claude Delangle,
Daniel Gauthier, Vincent David, Eugène Rousseau en Nobuya Sugawa.
Op het programma staan werken van Hildegard von Bingen, Bach, Scarlatti, Eisenga, Gershwin

Concertagenda 2019
Het volgende concert vindt plaats op 2 november 2019
Concertagenda 2020
We zijn druk bezig met de voorbereidingen van concerten voor 2020. In de volgende nieuwsbrief krijgt u
meer informatie over wie er wanneer komen spelen. We zijn met grote namen bezig.

Donatie 2019
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!

Ten slotte
Eind vorig jaar heeft Hans Neels het bestuur verlaten; jarenlang heeft hij als penningmeester de
financiële en donateursadministratie verzorgd. Veel dank daarvoor!
We verwelkomen Jan de Jonge als nieuwe penningmeester.
Vindt u het leuk om te helpen bij de organisatie van de concerten en andere activiteiten van de Stichting
Vrienden van het kabinetorgel? Dan kunt u contact opnemen met Johan van Markesteijn. Telefonisch
0318-652339 of johan.vanmarkesteijn@gmail.com.
Namens de stichting groet ik u hartelijk,
Johan van Markesteijn
maart 2019
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 info@kabinetorgelbennekom.nl.

