Programma januari - juni 2019

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

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

de Stichting Elise Mathilde Fonds en
het Fentener van Vlissingen Fonds.

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: Mieke Breij, Johan Breij
en Marco van der Werf
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.

WELKOM

Geacht publiek,
Dit voorwoord biedt de ultieme gelegenheid om u op voorhand van
harte welkom te heten bij de 48e editie van onze serie, nog even en
we mogen weer een jubileum vieren. Nu is 40 het nieuwe 30, dus
eigenlijk zijn we nog fris en fruitig. Dat blijkt in ieder geval uit de
tomeloze energie van onze zangers en musici, van Domcantor Remco
de Graas, Domorganist Jan Hage en de vele vrijwilligers die zich inspannen om iedere zaterdag weer een fraai concert mogelijk te maken.
Met trots presenteren we in deze brochure programma’s in enkele
sterke thema’s. ‘De Nederlanders’ trappen het jaar af, een eerbetoon
aan componisten van het Vaderland van de vijftiende eeuw tot heden
ten dage. Rondom moederdag richt de aandacht zich op ‘Vrouwen’,
zowel ín de muziek als muziek van vrouwelijke componisten. Het
thema ‘Passie’ behoeft geen nadere toelichting. Die passie is er al
48 jaar en zal met uw onverminderde aandacht, nog lang het hart
van de Zaterdagmiddagmuziek Domkerk laten kloppen.
Guido van den Ende,
Voorzitter Stichting Zaterdagmiddagmuziek

PROGRAMMA
5 januari

2 februari

Nieuwjaarsconcert Verzoekprogramma
Domorganist Jan Hage

Pierre de Manchicourt
(1510-1564)
Homo quidam fecit en Reges terrae
Josquin Desprez (1450-1521)
Inviolata
Jan Pietersz. Sweelinck
(1562-1621)
Hodie beata Virgo
Jacob Obrecht (1457-1505)
Haec Deum caeli
Orlando di Lasso (1532-1594)
Nunc Dinittis
Solistenensemble Cantores Martini

12 januari
Van water en wijn
Jacob Obrecht (1457-1505)
Missa de Sancto Johanne Baptista
Orlando di Lasso (1532-1594)
Missa ‘Vinum bonum’
Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621)
Ecce prandium
Solistenensemble Cantores Martini

9 februari
19 januari
‘t Uitnement Kabinet
17e-eeuwse dansmuziek
Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621)
Orgelwerken
Solisten uit het barokorkest
van de Domcantorij
Domorganist Jan Hage

26 januari
Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621)
Te Deum en Psalm 150
Domcantorij o.l.v. Domcantor
Remco de Graas

Jan Vriend (geb. 1938)
Integrale uitvoering van
Jets d’Orgue (1985-1991)
Domorganist Jan Hage

16 februari
Jan Hage (geb. 1964)
Orpheus (1991)
Tekst: Rainer Maria Rilke
Richard Rijnvos (geb. 1964)
Wereldpremière Quattro Quadri
voor orgel solo
Ensemble o.l.v. Domorganist Jan Hage

23 februari
Julius Röntgen (1855-1932)
Motetten
Ton de Leeuw (1926-1996)
Missa brevis (1952)
Daan Manneke (geb. 1939)
Utrechter Te Deum
Domcantorij o.l.v. Domcantor
Remco de Graas

2 maart

6 april

Alexandre Guilmant (1837-1911)
Sonate I op. 42
Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621)
Richard Hol (1825-1904)
Orgelwerken
Domorganist Jan Hage

Christoph Demantius (1567-1643)
Johannes Passion
Solistenensemble Cantores Martini

9 maart
Orlando di Lasso (1532-1594)
Psalmi Davidis poenitentiales
(Boetepsalmen)
Solistenensemble Cantores Martini

16 maart
Michel-Richard Delalande
(1657-1726)
Leçons de ténèbre (Klaagzangen)
Vocale en instrumentale solisten
van de Domcantorij

13 april
Calliope Tsoupaki (geb. 1963)
St. Luke Passion (2008)
Domcantorij, solisten en orkest
o.l.v. Domcantor Remco de Graas

20 april
Louis Nicolas Clérambault
(1676-1749)
Miserere
Solisten uit het barokorkest
van de Domcantorij

27 april
GEEN CONCERT
i.v.m. KONINGSDAG

23 maart
Hans Leo Hassler (1564-1612)
Melchior Franck (1580-1639)
Gregorio Allegri (1582-1652)
Boetepsalm 51 ‘Miserere mei’
Domcantorij o.l.v. Domcantor
Remco de Graas

4 mei
Tomás Luis de Victoria
(1548-1611)
Officium Defunctorum (Requiem)
Solistenensemble Cantores Martini

11 mei
30 maart
Alexandre Guilmant (1837-1911)
Sonate II op. 50
Charles Tournemire (1870-1939)
Orgue Mystique ‘Laetare’
Domorganist Jan Hage

Moederdagconcert
Thomas Tallis (1505-1585)
Gaude gloriosa Dei Mater
Herbert Howells (1892-1983)
Magnificat (1950)
Benjamin Britten (1913-1976)
Rosa Mystica (1939)
Domcantorij o.l.v. Domcantor
Remco de Graas

18 mei

8 juni

Alexandre Guilmant (1837-1911)
Sonate III op. 56
Germaine Tailleferre (1892-1983)
Elsa Barraine (1910-1999)
Jeanne Demessieux (1921-1968)
Orgelwerken
Domorganist Jan Hage

Ethel Smyth (1858-1944)
Mass in D major
Domcantorij, solisten en orkest
o.l.v. Domcantor Remco de Graas

dinsdag 21 mei, 20.00 uur
Verrassingsconcert voor
onze donateurs

15 juni
Alexandre Guilmant (1837-1911)
Sonate IV op. 61
Fanny Mendelssohn (1805-1847)
Saskia Macris (geb. 1964)
Orgelwerken
Domorganist Jan Hage

25 mei
Anna Amalia von Preußen
(1723-1787)
Calliope Tsoupaki (geb. 1963)
Kamermuziek
Solisten uit het orkest van
de Domcantorij
Domorganist Jan Hage

22 juni
Hildegard von Bingen (1098-1179)
Sinfonia
Gregoriaans
Organum improvisatie
Solistenensemble Cantores Martini

29 juni
1 juni
Renaissance Choir -Hampshire UK
o.l.v. Peter Gambie
Domorganist Jan Hage

Judith Weir (geb. 1954)
Illuminare Jerusalem (1985)
Roxanne Panufnik (geb. 1968)
Evening Canticles
Domcantorij o.l.v. Domcantor
Remco de Graas

UITGELICHT
Nadat Jan Hage het nieuwe jaar heeft
ingeluid met zijn Nieuwjaarsconcert
met verzoeken uit zijn publiek, zal
een nieuwe reeks concerten van start
gaan onder de titel De Nederlanders
Dit project dat zoals gebruikelijk,
meerdere maanden zal beslaan,
strekt zich uit van koormuziek uit de
Vlaamse renaissance, koor- en orgelwerken van Jan Pietersz. Sweelinck,
17e-eeuwse dansmuziek om daarna
in de twintigste eeuw te worden
voortgezet met composities van onder
meer Julius Röntgen, Ton de Leeuw,
Jan Vriend, Daan Manneke en onze
eigen Domorganist Jan Hage.
Daarnaast zal Jan Hage in maart 2019
een begin maken met een integrale
uitvoering van de acht orgelsonates
van de Franse organist en componist
Alexandre Guilmant (1837-1911), één
van de leidende figuren in de Parijse
orgelwereld van de negentiende
eeuw. Guilmant was een beroemd
orgelvirtuoos. Zijn orgelsonates zijn
vergelijkbaar met de beroemde orgelsymphonieën van Widor en daarmee
zeer geliefd.
In de weken voor Pasen wordt traditiegetrouw, een afwisselende keuze
uit het omvangrijke repertoire met
muziek voor de Lijdenstijd tot klinken
gebracht. Zowel toonzettingen van
de Klaagliederen van Jeremia en de
boetepsalmen, alsmede een vroegbarokke Johannes Passion en een

hedendaagse Lukas Passion zullen
in de Passietijd te beluisteren zijn.
Het eerste halfjaar van 2019 zal
worden besloten met een vierde
project: Vrouwen in de Muziek. Vóór
het midden van de negentiende eeuw
was het aantal vrouwelijke componisten zeer beperkt. Door een aantal
maatschappelijke ontwikkelingen
konden vrouwelijke componisten
zich aan het einde van die eeuw gaan
manifesteren, maar bekend werden
zij veelal nog steeds niet. Aangezien
de Zaterdagmiddagmuziek zich niet
alleen wil inzetten voor de promotie
van onbekende, maar ook van nieuwe
muziek, werd voor de maanden meijuni gekozen voor dit thema dat breed
wordt uitgewerkt. De programmering
varieert van gregoriaanse muziek
uit de 12e eeuw van Hildegard von
Bingen tot de tegenwoordige tijd met
werken van Calliope Tsoupaki en de
wereldpremière van ‘Quattro Quadri’
van Richard Rijnvos.
Mieke Breij

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!

