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Nieuwsbrief 

 

Beste muziekliefhebber, 

  

Blij, dankbaar en verheugd kunnen we u meedelen dat we weer concerten kunnen organiseren op het 

fraaie Onderhorst-kabinetorgel in de Oude Kerk in Bennekom. In het voorjaar van 2020 zou Ton 

Koopman komen spelen voor ons, maar door de corona-maatregelen ging dat concert niet door.  

Gelukkig komt Ton Koopman in 2022 alsnog. Maar eerst de komende concerten. 

Zaterdagmiddag 18 september 2021 (aanvang 16.00 uur) komt Ensemble Piacevole olv en met Gerben 

Budding (dirigent en orgel) met een schitterend programma. Het thema van het concert is 

'Indrukwekkende muziek in het teken van eeuwigheid '. 

 

Hieronder volgt het persbericht: 

 

Op zaterdagmiddag 18 september zal Ensemble Piacevole 

eeuwigheidsmuziek ten gehore brengen in de Oude Kerk te 

Bennekom. Op de lessenaar staan het Officium Mortuorum van 

Jacobus de Kerle (1531-1591) en de Musikalische Exequien van 

Heinrich Schütz (1585-1672). 

Daarnaast zal artistiek leider en organist Gerben Budding een recent 

werk van Daan Manneke (geb. 1939) uitvoeren: Ordre (2018) 

Hymne Te lucis ante terminum, Petite hommage à Marin Marais. 

Het is de toonzetting van een oude hymne  Voor het einde van de 

dag, een avondlied. 

De werken van De Kerle en Schütz worden gezongen door acht 

zangers, deels begeleid door orgel. De composities zijn van tijdloze schoonheid, ingetogen en troostvol, 

het is muziek die raakt aan lijden en hemelse vreugde, zoals ook de requiems in latere tijden. 



 

 

De muzikale leiding van de middag is in handen van Gerben Budding, 

kerkmusicus, cantor, zanger en stadsorganist van Gouda. 

Het concert maakt deel uit van de serie concerten van de Stichting 

Vrienden van het kabinetorgel 1762 Onderhorst. 

Ensemble Piacevole en de Stichting Vrienden van het kabinetorgel heten u 

van harte welkom! 

 

Entree gratis - collecte bij de uitgang. Meer informatie 

info@kabinetorgelbennekom.nl; www.kabinetorgelbennekom.nl en 

www.ensemblepiacevole.nl 

 

Reserveren is verplicht en kan via info@kabinetorgelbennekom.nl 

Vermeld hierbij duidelijk uw naam/ de namen van allen die met u meekomen. 

 

Concerten in 2021 en 2022  

Op zaterdag 13 november 2021 komt organist Theo Jellema (Leeuwarden) met een nog niet nader 

genoemde solist.  Ook voor dit concert moet u zich opgeven via bovenstaand mailadres! 

In 2022 zullen op zaterdag 19 maart organist Reitze Smits (Wijk bij Duurstede) en zijn vrouw Mariëtte 

Holtrop (barok)viool voor ons concerteren en zaterdag 19 november 2022 Ton Koopman. 

Noteert u deze data alvast in uw agenda. 

  

Ten slotte 

Dat het programma voor 2022 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 2021 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 1762 Onderhorst? Dan kunt u contact opnemen met Johan van 

Markesteijn. Telefonisch 0318-652339 of johan.vanmarkesteijn@gmail.com. 

 

Namens het bestuur van de stichting groet ik u hartelijk, 

 

Johan van Markesteijn  

augustus 2021 

 

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. 

mailto:info@kabinetorgelbennekom.nl

