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Nieuwsbrief
Beste muziekliefhebber,
Concert Ton Koopman in de Oude of St Alexanderkerk te Bennekom
Op zaterdagmiddag 19 november a.s. speelt de wereldberoemde organist Ton Koopman op het
historische kabinetorgel van de Oude of St. Alexanderkerk te Bennekom. Hij speelt o.a. werken van
Jan Pzn Sweelinck, Girolamo Frescobaldi, Piet Cornet, Dieterich Buxtehude en natuurlijk Johann
Sebastian Bach.

Ton Koopman (Zwolle, 1944) studeerde na een gymnasiumopleiding orgel, klavecimbel en
muziekwetenschap in Amsterdam. Vanwege zijn opmerkelijke speelvaardigheid op orgel en
klavecimbel ontving hij tweemaal de Prix d'Excellence. Al voor de afronding van zijn studies legde Ton
Koopman de basis voor een loopbaan als dirigent, in het bijzonder voor het zeventiende en
achttiende-eeuws ensemblerepertoire.
In 1979 richtte hij het Amsterdam Baroque Orchestra op, waaraan in 1992 het Amsterdam Baroque
Choir werd toegevoegd. Inmiddels zijn beide ensembles verenigd in het Amsterdam Baroque

Orchestra & Choir ABO&C). Van 1994 tot 2004 heeft Ton Koopman met het ABO&C gewerkt aan zijn
‘mammoetproject’: het uitvoeren en opnemen van alle overgeleverde cantates van J.S. Bach. In zijn
vijftigjarige carrière heeft Ton Koopman in de meest belangrijke en vooraanstaande festivals over de
hele wereld opgetreden. In het herdenkingsjaar van Bach in 2000 werd hem een eredoctoraat van de
Universiteit Utrecht verleend. Dit was vanwege zijn uitnemende bijdragen aan het onderzoek naar en
de vertolking van het religieuze oeuvre van J.S. Bach. In 2005 begon Ton Koopman aan zijn volgende
grote project: het uitvoeren en opnemen van het gehele overgeleverde oeuvre van Dieterich
Buxtehude, de grote inspirator van de jonge Johann Sebastian Bach.
Het concert begint om 16.00 uur. De toegang is gratis. Wel is er na afloop een collecte om te kosten
te kunnen dekken.
Voorjaarsconcerten 2023
Op 18 maart 2023 is het volgende concert. Dan zal Gonny van der Maten het kabinetorgel bespelen.
Er zal dan ook een barokfagottiste aan het concert deelnemen.
Op 10 juni 2023 zal vervolgens Margret Spelt in Bennekom op het kabinetorgel concerteren. De
sopraan Johanneke Vogel zal bij dit concert ook aanwezig zijn.
Tenslotte
Het bestuur is dankbaar voor het feit dat de concerten nu weer doorgang kunnen vinden en we
hopen dat dat voorlopig zo zal blijven. Echter al deze musici kunnen wij niet uitnodigen zonder uw
steun. Donateurs zijn voor de organisatie van levensbelang. We zijn dan ook heel blij met alle
donateurs die deze concerten mede mogelijk maken. Ook nieuwe donateurs zijn van harte welkom!
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,
Jan de Jonge
November 2022
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.

