Programma januari – juni 2020

Zaterdagmiddagmuziek
Domkerk
Elke zaterdag 15.30 uur
Toegang vrij, collecte na afloop

WELKOM
Uitgave
Stichting Zaterdagmiddagmuziek
Domkerk
Achter de Dom 1
3512 JN Utrecht
T 030 - 231 04 03 (secretariaat
Domkerk, 9.00 - 12.00 uur)

de Stichting Elise Mathilde Fonds,
het Fentener van Vlissingen Fonds en
het Mien van ‘t Sant Fonds.

www.zaterdagmiddagmuziek.nl
info@zaterdagmiddagmuziek.nl
Bank: NL96 RABO 0187 4857 47 t.n.v.
de Stichting Zaterdagmiddagmuziek
Domkerk te Utrecht.
De Stichting Zaterdagmiddagmuziek
Domkerk staat als culturele ANBI
ingeschreven onder: KvK nr 41181256
RSIN 816124255
De Zaterdagmiddagconcerten
worden mede mogelijk gemaakt door
de financiële ondersteuning van:

Broekmans & Van Poppel,
bladmuziek, Utrecht
Van Vulpen Orgelbouw, Utrecht
TransForMotion, Utrecht
Van Grafhorst Notarissen, Utrecht
en vele particuliere donateurs.
Delen van de concertserie worden
ondersteund door financiële bijdragen
van het Prins Bernhard Cultuurfonds,

Bestuur
Stichting Zaterdagmiddagmuziek
Guido van den Ende (voorzitter),
André Lieshout (secretaris),
Peter Klusener (penningmeester),
Sander Smeets (fondsenwerving),
Terry Hamberg (sponsoring) en
Leonie de Vries (donateursbeleid).
Werkgroep
Zaterdagmiddagmuziek
Sascha Mommertz (voorzitter en orkestmanager), Mieke Breij (secretaris en
pr), Bald Tieman (penningmeester),
Remco de Graas (cantor), Jan Hage
(organist), Jeannette van Dalen
(programma’s), Pieter Baede
(ontvangst), Lydia Bax en Anna Neels.
Fotografie: Marco van der Werf en
Frans Luteyn
De Domkerk
Aan het Domplein in het centrum van
Utrecht, is vanaf station Utrecht CS in
ongeveer 15 minuten te voet bereikbaar.
Openbaar vervoer: Lijn 2
(Museumkwartier), halte Domplein
Parkeren: Parkeergarage Springweg.

Geacht publiek,
Met trots presenteert de Werkgroep Zaterdagmiddagmuziek Domkerk
het programma van de eerste helft van 2020. Opvallend en bijzonder
is dit jaar het thema ‘De Kathedraal’, waarin zowel tentoonstellingen,
rondleidingen en concerten verschillende aspecten van de kathedraal,
die de Domkerk ten slotte is, zullen belichten.
Daarbij aansluitend staat tijdens de maandelijkse orgelconcerten
de componist Louis Vierne (1870-1937) centraal. Hij werd 150 jaar
geleden geboren en was organist van een beroemde kathedraal:
de Nôtre-Dame te Parijs. Een ander componist die dit jaar belicht
wordt, is Luwig van Beethoven die dit jaar 250 jaar geleden geboren
werd. Op Europadag, zaterdag 9 mei 2020, staat diens 9e symfonie
geprogrammeerd.
Zoals altijd klinkt de met de tijd van het kerkelijk jaar verbonden
muziek, zoals in de passietijd. Deze 49e editie van de Zaterdagmiddagmuziek is er één waarin niet aflatende passie voor de muziek in
de kathedrale ruimte van de Domkerk doorklinkt. Wij hopen die
met u te delen en heten u hartelijk welkom!
Namens de Werkgroep Zaterdagmiddagmuziek
Jan Hage, Domorganist

PROGRAMMA
4 januari

15 februari

28 maart

2 mei

Nieuwjaarsconcert
Verzoekprogramma
Domorganist Jan Hage

Joseph Ryelandt (1870-1965)
Missa a 6 op.111
Julius Röntgen (1855-1932)
Motetten
Domcantorij o.l.v.
Domcantor Remco de Graas

Passiemuziek
Carl Philipp Emanuel Bach
(1714-1788)
Matthäus Passion 1769
Koor, solisten en barokorkest
o.l.v. Domcantor Remco de Graas

Openingsconcert Project
De Kathedraal
Gargouilles et Chimères - Engelen
en demonen, waterspuwers in woord,
klank en beeld
Domorganist Jan Hage

11 januari
Openingsconcert
Rondom Louis Vierne (1870-1937)
Symfonie no. 1
Domorganist Jan Hage

22 februari
Diego Ortiz (c.1510-c.1576)
Ensemble en Domorganist Jan Hage

18 januari
Francisco Guerrero (1528-1599)
Visperas de Reyes
(Drie Koningen Vespers)
Solistenensemble Cantores Martini

29 februari
Rondom Louis Vierne (4)
Symfonie no. 3
Domorganist Jan Hage

25 januari
Rondom Louis Vierne (2)
Francis Poulenc (1899-1963)
Litanies à la vierge noire
André Caplet (1878-1925)
Messe à troix voix
Domcantorij o.l.v.
Domcantor Remco de Graas

7 maart
Openingsconcert Beethoven 250!
Carl Philipp Emanuel Bach
(1714-1788)
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Motetten
Domcantorij o.l.v.
Domcantor Remco de Graas

1 februari
Diego Ortiz (c.1510-c. 1576)
Maria Vespers
Solistenensemble Cantores Martini

14 maart
Rondom Louis Vierne (4)
Symfonie no. 4
Domorganist Jan Hage

8 februari
Rondom Louis Vierne (3)
Symfonie no. 2
Domorganist Jan Hage

21 maart
Passiemuziek
Johannes Driessler (1921-1998)
Johannes Passion
Hugo Distler (1908-1942)
Motet ‘Fürwahr’
Solistenensemble Cantores Martini

9 mei
4 april
Passiemuziek
Giovanni Battista Ferrandini
(1710-1791)
Cantata per Passione
Solisten uit het Barokorkest van
de Domcantorij

Europadag - Beethoven 250! (3)
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Symfonie no. 9 [onder voorbehoud]
Domcantorij, solisten en orkest
o.l.v. Domcantor Remco de Graas
m.m.v. Utrechtse gastkoren

11 april

16 mei

Rondom Louis Vierne (5)
Symfonie no. 5
Domorganist Jan Hage

Antoine Brumel
(ca. 1460-na 1515)
Missa a 12: “Et ecce terrae motus”
Solistenensemble Cantores Martini

18 april
Beethoven 250! (1)
Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809-1847)
Te Deum voor 8-stemmig dubbelkoor
Domcantorij o.l.v. Domcantor
Remco de Graas

23 mei
De Kathedraal (2)
Hoogtevrees
William Bolcom (geb. 1938)
Black Host (1967)
Domorganist Jan Hage en Tatiana
Koleva, slagwerk

25 april
Beethoven 250! (2)
Kamermuziek rondom Ludwig van
Beethoven
Ensemble en Domorganist Jan Hage

30 mei
Rob Zuidam (geb. 1964)
Feu [onder voorbehoud]
Domcantorij o.l.v.
Domcantor Remco de Graas

UITGELICHT
Project De Kathedraal

6 juni

27 juni

De Kathedraal (3)
Carillons voor orgel en beiaard
Stadsbeiaardier Malgosia Fiebig
(14.30 uur)
Domorganist Jan Hage
(15.30 uur)

De Kathedraal (5)
Engelse kathedraalmuziek
Ralph Vaughan Williams
(1872-1958)
Mass in G Minor
Herbert Howells (1892-1983)
Canticles
Domcantorij o.l.v.
Domcantor Remco de Graas

13 juni
La Canción de canciones
Liefdeslytiek uit de Spaanse
Renaissance
Guerrero, De Victoria, Lobo en
De Vivanco
Solistenensemble Cantores Martini

20 juni
De Kathedraal (4)
Transcendentie - Mystieke muziek
in een mystieke ruimte
Bach, Pachelbel,
Olivier Messiaen,
Pärt en Welmers
Domorganist Jan Hage

De Utrechtse Domkerk is een kathedraal. Een kathedraal is de technische
en mentale topprestatie van de late
middeleeuwen, een altijd nog tot de
verbeeldingsprekende poging hemel
en aarde met elkaar te verbinden.
Het symboliseert het summum van
macht, spiritualiteit en creativiteit en
vormt een indrukwekkend getuigenis hoe generaties mensen op de
schouders van wie voor hen kwamen
niet aflatend werkten aan een hoger
doel dat hen voor ogen stond. Het
verschijnsel kathedraal betekent een
samenballing van alles wat op theologisch, maatschappelijk, religieus terrein in de late middeleeuwen is uitgedacht. Ook in onze vaak als vervlakt,
geseculariseerde en als consumptief
beleefde samenleving bleef in de stad
Utrecht de (weliswaar geamputeerde)
kathedraal als een vingerwijzing naar
een andere, hogere werkelijkheid
overeind.
In dit project worden verschillende
aspecten van De Kathedraal belicht
in tentoonstellingen, rondleidingen
en concerten. Via een afzonderlijke
folder, die in het voorjaar van 2020
zal verschijnen, kunt u hiervan
gedetailleerder kennisnemen. In de
concerten komen op een creatieve
manier thema’s aan de orde als de

waterspuwers (met geprojecteerde
afbeeldingen van demonen en engelen), de intimiderende kant van de
Kathedraal (‘hoogtevrees’!) en mystiek. Natuurlijk mocht ook de Engelse
Kathedrale kerkmuziek niet ontbreken. Bijzonder is ook de samenwerking met de beiaard van de Domtoren in een dubbelconcert rond het
thema Carrillon samen met stadsbeiaardier Malgosia Fiebig. Orgelliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan de
integrale uitvoering van de orgelsymfonieën van Louis Vierne (1870-1937),
organist van de Kathedraal te Parijs,
gespeeld op ons fameuze Bätz-orgel in
de periode januari-november 2020.
Domorganist Jan Hage

Wij hebben u nodig!
wilt u wellicht uw jaarlijkse
donatie verhogen.
U wordt al donateur voor een jaarlijkse bijdrage vanaf € 40,- (we hopen
op een gemiddeld donatiebedrag van
€ 60,- afhankelijk uw draagkracht).
Als nieuwe donateur ontvangt u een
fraai welkomstgeschenk en voor alle
donateurs wordt in het voorjaar van
2019 weer een exclusief donateursconcert georganiseerd. U kunt zich
als donateur opgeven via
www.zaterdagmiddagmuziek.nl.
Links ziet u dan de mogelijkheid
‘donateur worden’.

De Zaterdagmiddagmuziek Domkerk is een begrip in het Utrechtse
muziekleven. Iedere zaterdag een
concert, voor iedereen toegankelijk,
als dienstverlening van de Domkerk
aan stad en land. Sinds 1971 wordt
bekende én weinig gehoorde muziek
van alle tijden in alle mogelijke
bezettingen uitgevoerd, die past
in deze bijzondere omgeving.
De concerten zijn vrij toegankelijk.
Dat willen we graag zo houden, maar
de collecte-opbrengsten en subsidies
zijn niet voldoende om iedere week
concerten van hoge kwaliteit te kunnen blijven geven. Daarom doen we
een beroep op u om ons structureel
te steunen. Dit kan door donateur
te worden van de Zaterdagmiddagmuziek. En als u al donateur bent,

U kunt ook een e-mail sturen naar
donateursadm@zaterdagmiddag
muziek.nl of het formulier invullen
uit het wekelijkse programmaboekje.

Fiscaal voordelig schenken
De Stichting Zaterdagmiddagmuziek
Domkerk is erkend als culturele
ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling). Dit betekent dat een
gift voor 125% aftrekbaar is van de
belasting. En bij een periodieke gift
(voor een periode van tenminste vijf
jaar) is er zelfs geen sprake meer van
een drempel!. Voor een dergelijke
periodieke schenking is geen notaris
meer nodig: u kunt eenvoudig
het formulier downloaden via
www.zaterdagmiddagmuziek.nl,
bij ‘donateur worden’.
Bij voorbaat dank voor uw
financiële steun!

