
 

 

 

STICHTING VRIENDEN VAN HET 

        KABINETORGEL  1762   ONDERHORST 

 
p/a Ariensweg 12 
6711 PG  EDE      Bank NL68 RABO 0309 393 329 
Telefoon 0318-652339                                KvK 09144645 

  
 

 

Nieuwsbrief 

 

Beste muziekliefhebber, 

 

Hierbij treft u de tweede nieuwsbrief van 2019 aan met daarin informatie over activiteiten rond het 

Onderhorst-kabinetorgel in Bennekom. 

 

Concertagenda 2019 

 

2 november: Sietze de Vries, orgel en Eran Wajsenblum, blokfluiten 

 

Zaterdagmiddag 2 november om 16.00 uur vindt het najaarsconcert plaats in de Oude Kerk in 

Bennekom. Het concert wordt verzorgd door Sietze de Vries (kabinetorgel) en Eran Wajsenblum 

(blokfluiten). Thema van het concert is 'Der Fluyten Lust-hof en Satans Fluytenkast'. Improvisaties en 

werken van Jacob van Eyck (1590-1657). Het concert is gelinkt aan de tentoonstelling in de kerk. 

 

Sietze de Vries is internationaal werkzaam als concertorganist en kerkmusicus.  
 

Hij ontving zijn orgelopleiding onder anderen van Wim van Beek en Jos van der 
Kooy. Bij laatstgenoemde docent studeerde hij eveneens improvisatie, net als bij de 
illustere Jan Jongepier. Naast zijn bachelor en master diploma’s, is hij in het bezit 
van de bevoegdheidsverklaring I Kerkmuziek en de aantekening improvisatie. 
Tijdens en na zijn studie aan de conservatoria van Groningen en Den Haag maakte 
hij naam door niet minder dan vijftien prijzen te winnen bij diverse 
orgelconcoursen. Een afsluitend hoogtepunt van deze periode was het winnen van 
het internationale improvisatieconcours te Haarlem in 2002.  
 

In het nieuwe millennium nam de carrière van Sietze de Vries ook internationaal een hoge vlucht: hij 
concerteert, doceert en jureert in vele Europese landen, maar ook in de Verenigde Staten, Canada, 



 

 

Rusland, Zuid-Afrika en Australië. Als docent is hij verbonden aan het Prins Claus Conservatorium te 
Groningen en hij is organist van de Groningse Martinikerk als opvolger van Wim van Beek. In zijn functie 
van artistiek leider van het Orgel Educatie Centrum Groningen promoot hij het historische orgelbezit van 
de provincie, met als uitvalsbasis de Petruskerk te Leens. 
 

Eran Wajsenblum. 

 

Hij is afgestudeerd als blokfluitist aan het conservatorium van Amsterdam en 

Utrecht, maar heeft ervoor gekozen zich in de provincie Groningen te vestigen. 

Eran Wajsenblum begon zijn studie in 1987 in Israël. Hij reisde daarna naar 

Nederland om zijn studie voort te zetten aan het Utrechts Conservatorium en 

haalde in 2003 zijn Bachelor of Music. Wajsenblum won tijdens zijn studie 

verschillende belangrijke concoursen, waaronder de Keren Sharet Competition. Na 

zijn afstuderen heeft hij zich ondergedompeld in de geschiedenis en methodologie 

van de blokfluit, als uitvoerend musicus en als docent. 

 

Het programma speciaal voor dit concert samengesteld naast de tentoonstelling met schilderijen over 

psalmen bestaat uit improvisaties en werken van de Utrechtse componist Jacob van Eyck (1590-1657). 

Zoals u ziet valt er veel te genieten en u bent dan ook van harte uitgenodigd voor dit concert.  

Het concert vindt plaats op zaterdag 2 november in de Oude Kerk in Bennekom en begint om 16.00 

uur.  

 

De toegang voor dit concert is vrij, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd bij de uitgang. 

 

Concerten in 2020  

Op 14 maart zal het concert verzorgd worden door niemand minder dan Ton Koopman. Wij zijn erg 

verheugd dat wij hem konden vastleggen. Over het programma wordt u in de volgende nieuwsbrief 

geïnformeerd. Noteert u de datum alvast in uw agenda. Ook kunnen wij u nu al melden dat 14 

november 2020 Gerben Budding komt concerteren met een vocaal kwartet.   

 

Ten slotte 

Dat het programma voor 2020 ook al vastligt doet ons deugd. Echter deze musici kunnen wij niet 

uitnodigen zonder uw steun. Nieuwe donateurs zijn dan ook van harte welkom! Wat betreft bestaande 

donateurs checkt u a.u.b. of u uw donatie over 2019 al heeft voldaan?  

 

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  

September 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. 
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