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Voorwoord
De Nederlandse Händelvereniging presenteert hierbij
met veel genoegen het concertprogramma voor het
seizoen 2019-2020.
Wij hebben ons best gedaan een aantrekkelijk concertprogramma voor u samen te stellen.
Het publieke succes tot nu toe van het nu lopende
programma geeft ons alle aanleiding om ook voor het
komende seizoen optimistisch te zijn over uw belangstelling en trouw. Naast de enthousiaste respons van
ons publiek op het mooie laat romantische concert met
Brahms en Bruckner o.l.v. gastdirigent Boudewijn Jansen, was de publieke belangstelling voor zijn Messiah
concerten overweldigend.
In het nieuwe seizoen zal gastdirigent Béni Csillag op
18 oktober 2019 een intense uitvoering van Die Jahreszeiten van Haydn dirigeren.
Voor de Messiah concerten in december 2019 keert, na
het succes van 2 seizoenen geleden, gastdirigent Jules
van Hessen terug naar de Händelvereniging.
En op 24 april 2020 zal gastdirigent Paul Valk het zo
geliefde Requiem en Cantique de Jean Racine van Faure
en het imposante Magnificat van de hedendaagse componist John Rutter dirigeren.
Uiteraard geven ook dit seizoen het Holland Symfonie
Orkest en een keur aan prachtige solisten weer acte de
présence.
Graag begroeten wij u bij deze concerten.
Namens het bestuur,
Ronald van den Heuvel
voorzitter Nederlandse Händelvereniging
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De Nederlandse Händelvereniging

De Nederlandse Händelvereniging (NHV), opgericht
in 1946, is een oratoriumvereniging bestaande uit ongeveer honderd leden. Al meer dan 70 jaar verzorgen
wij jaarlijkse uitvoeringen van Händel’s Messiah in de
kerstperiode. Daarnaast geven wij concerten in het
voor- en najaar, meestal in de Grote Kerk te Naarden.
Wij zoeken naar een interessante mix van oud en nieuw.
Regelmatig staan klassieke werken van componisten als
Bach, Mozart, Haydn en Rossini op het repertoire, maar
in de afgelopen jaren zijn ook moderne componisten
zoals Whitacre, Barber, Rutter, Kreek en Lauridsen aan
bod gekomen. Wij streven naar uitdaging in het repertoire, waarbij de lat steeds iets hoger wordt gelegd, om
zo tot boeiende programma’s te komen.
De behoefte aan vernieuwing blijkt ook uit de wens om
kansen te creëren voor jonge professionele zangers. Wij
hebben, net als in 2012, 2014 en 2017 tijdens het Internationaal Vocalisten Concours, de Händel Choir Award
en de Andrew Wise Award for most promising talent uitgereikt.
Meer informatie vindt u op onze website
www.haendelvereniging.nl en op onze Facebookpagina
www.facebook.com/haendelvereniging
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Die Jahreszeiten
Joseph Haydn

Tijdens zijn twee grote reizen naar Engeland in 17911792 en 1794-1795 heeft Joseph Haydn de cultus rond
de muziek van Händel van zeer nabij meegemaakt. De
vele concerten en oratoria die hij in die jaren bezocht,
zoals uiteraard de Messiah, waren voor hem een bron
van inspiratie.
In die jaren kwam hem ook ter ore, dat Händel twee libretto’s had geweigerd om op muziek te zetten, vanwege
hun gedetailleerde karakter. Zijn interesse was gewekt
en hij nam de teksten mee naar Wenen. Daar schreef hij
in 1798 uit Paradise Lost van Milton Die Schöpfung en
in 1800 uit The Seasons van Thomson Die Jahreszeiten,
beide muziekwerken in een vertaling-herschrijving van
Baron Van Swieten.
Die Jahreszeiten is een muziekwerk zonder drama, een
rij tableaus uit een idyllische wereld waar mens en natuur nog één zijn en het “ Amen” (het zij zo) aan het
einde de hoop uitspreekt, dat het leven in zijn cyclus
van vier jaargetijden, nog zo lang als het kan doorgaat.
Het is al meer dan 15 jaar een droom van mij om het
prachtige werk Die Jahreszeiten van Joseph Haydn te
mogen dirigeren, Een stuk waarvan je zonder overdrijven kunt zeggen dat het avondvullend is, groots van
vorm en toch opgebouwd uit bijna ontelbare miniaturen. Het is voor musici en zangers een groot plezier om
te spelen en te zingen en voor het publiek om naar te
luisteren. Het kenmerkt zich door een bijzondere balans
tussen schwung en stilte, met veel harmonie tussen naïviteit en wijsheid, komende uit het brein van een hele
oude man, met een heel erg jonge geest.
Dat is wat Die Jahreszeiten voor mij zo uniek maakt, het
talent van Haydn om alles met een onwaarschijnlijke
lichtheid te zien, met veel humor en liefde voor onze
wereld en de mens.
Béni Csillag
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Gastdirigent Béni Csillag
Béni Csillag (1976) begon zijn muzikale opleiding op
6-jarige leeftijd met vioollessen. Na verschillende instrumenten bespeeld te hebben, begon hij in 1995 aan
zijn studie koor- en orkestdirectie aan de Liszt Ferenc
Academie in Boedapest. Naast deze hoofdvakken studeerde Béni tevens muziektheorie en schoolmuziek. In
2001 rondde hij zijn studie af.
Tijdens zijn studie leidde hij onder andere de opera-afdeling met producties van Monteverdi (L’Incoronazione
di Poppea) en Mozart (Le Nozze di Figaro). Tevens was
hij assistent van Peter Oberfrank waarmee hij samen
Puccini’s Il Trittico met het Nationaal Theater in Szeged
deed.
In 2003 werd Béni Csillag geselecteerd voor de Eric
Ericson Masterclass in Haarlem. Deze stond onder
leiding van Hartmut Haenchen en Uwe Gronostay. Een
week lang werkte Béni met het Nederlands Kamerkoor
en het Groot Omroepkoor. In juni 2007 werd hij opnieuw
geselecteerd, deze keer door de docenten Simon Halsey
en Robert Sund.
In 2004 assisteerde hij Tonu Kaljuste in Vigevano (Italië)
met het World Chamber Choir, een vertakking van het
World Youth Choir, waarin Béni jarenlang als zanger
heeft gefungeerd.
Sinds september 2005 woont Béni Csillag in Nederland.
Hij studeerde koordirectie aan het Koninklijk Conservatorium bij Jos van Veldhoven en Jos Vermunt. In
september 2008 behaalde hij hier Cum Laude het Master-diploma. Hij is artistiek leider van het Philips’ Philharmonisch Koor, het Brabants Kamerkoor, het Nieuw
Nederlands Vocaal Ensemble en dirigent van het Festivalkoor van de Koorbiënnale in Haarlem. Hij heeft de
afgelopen jaren kerstconcerten gegeven met het Nederlands Kamerkoor en als repetitor gewerkt met het
Groot Omroepkoor en Cappella Amsterdam. Vanaf 2019
is Béni artistiek leider van het Nederlands Studenten
Kamerkoor.
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Die Jahreszeiten

Joseph Haydn

Vrijdag 18 oktober 2019
Aanvang
Locatie
Toegangsprijs

Informatie
kaartverkoop

20.15 uur
Grote Kerk Naarden
1e rang € 37,50
2e rang € 32,50
Jongerenkaart € 15,00
Inclusief consumptie in de pauze
www.haendelvereniging.nl
www.spant.nl, 035 6933 254 of aan de kassa

Uitvoerenden
Koor van de Nederlandse Händelvereniging
Holland Symfonie Orkest
Renate Arends
Jan-Willem Schaafsma
Huub Claessens

sopraan
tenor
bas-bariton

Wybe Kooijmans
David Jansen

orgel
klavecimbel

Gastdirigent

Béni Csillag
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“Respect”
Voor velen wellicht een modewoord, maar ik denk dat
het voor Messiah-luisteraars misschien wel het bindend
element is als het om onze beleving gaat. Elke keer kweekt
Händel ontzag als het gaat om de kwaliteit van zijn compositie, de geweldige afwisseling, de dramatische momenten,
de zinderende koorfuga’s, de soms verstilde aria’s, de in
retorisch opzicht briljante recitatieven, de fantastische
orkestkleuring en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ons respect kent nauwelijks beperkingen.
Het verhaal gaat dat Johannes Brahms bij een première van
het werk van een collega voortdurend zijn hoed afnam. De
omstanders interpreteerden dat als een teken van grote
bewondering. Echter toen men Brahms hierover bevroeg
zij hij: ”Oh, ik begroette gewoon bekende melodieën…”
Dat was natuurlijk een steek onder water, maar we moeten
ons realiseren dat zelfs de grote Händel in zijn Messiah,
muziek heeft gerecycled die hij lang in zijn bureaula had
liggen.
U zou dus gewoon ook uw hoed (die u gelukkig niet
draagt...) kunnen afzetten als u muziek hoort die u herkent.
Of …u zou kunnen opstaan! Daar is namelijk in de Messiah
geschiedenis een groot misverstand over. Tegenwoordig
noemt men dat een hoax. Het verhaal gaat namelijk dat
King George II bij het Hallelujah spontaan ging staan. Uiteraard moest het voltallige publiek volgen. Deze daad van
respect is zelfs uitgegroeid tot een traditie waarbij tijdens
duizenden Messiahs over de hele wereld het publiek uit
respect gaat staan. Mijn romantische beeld van een wereldheerser die uit bewondering voor muziek zich spontaan
verheft is onlangs echter aan diggelen geslagen:
Wetenschappers hebben ontdekt dat King George II aan
een ernstige vorm van jicht leed en onmogelijk een volle
Messiah zou kunnen uitzitten: de vorst had wellicht veel
respect voor het Hallelujah, maar is waarschijnlijk uiteindelijk gaan staan om zijn benen te strekken….
Jules van Hessen
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Messiah

Georg Friedrich Händel

Woensdag 11 december 2019
Aanvang
19.30 uur
Locatie
Grote Kerk, Apeldoorn
Toegangsprijs
Standaardplaats € 39,50,
VIP-plaats € 69,50 (incl. 3 consumpties)
Kaartverkoop
www.orpheus.nl
Donderdag 19 december 2019
Aanvang
19.30 uur
Locatie
Grote Kerk, Naarden
Toegangsprijs
1e rang € 42,50
2e rang € 37,50
Jongerenkaart € 15,00
inclusief consumptie in de pauze
Informatie
www.haendelvereniging.nl
kaartverkoop
www.spant.nl, 035 6933 254 of aan de kassa
Maandag 23 december 2019
Aanvang
19.30 uur
Locatie
Concertgebouw Amsterdam
Toegangsprijs
1e rang € 42,50
2e rang € 39,50
inclusief consumptie in de pauze
Bus
€ 12,50 (bestellen via onze website)
Informatie
www.haendelverniging.nl
Kaartverkoop
www.concertgebouw.nl
Uitvoerenden
Koor van de Nederlandse Händelvereniging
Holland Symfonie Orkest
Hendrickje Van Kerckhove
Dave ten Kate
Peter Gijsbertsen
Raoul Steffani
David Jansen
Wybe Kooijmans

sopraan
countertenor
tenor
bas-bariton
klavecimbel
orgel

Gastdirigent

Jules van Hessen
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Gastdirigent Jules van Hessen
Grenzeloze muzikale passie en een tomeloze energie
kenmerken dirigent Jules van Hessen. Hij studeerde
bij Pierre Stoll en Louis Stotijn en volgde masterclasses bij onder meer Jean Fournet, Edward Downes
en Gennadi Roshdjestvensky. Hij nam succesvol
deel aan verschillende concoursen, zoals het Nicolai
Malkoconcours in Kopenhagen (o.a. orkestprijs) ,de
Internationale Dirigentencursus van de NOS (finalist) en prijswinnaar van het Stravinsky Concours in
Graz.
Hij trad op met internationale orkesten, zowel binnen als buiten Europa. Zo dirigeerde hij onder meer
in China, de VS, Denemarken, Engeland en Mexico.
De laatste jaren is hij ook in het Midden Oosten
actief. Zo dirigeerde hij met veel succes het Symfonieorkest van Caïro in Mahler’s Zesde Symfonie en
hij is hij een regelmatig terugkerende gast bij het
Amman’s Symfonie Orkest in Jordanië.
In Nederland dirigeerde hij vrijwel alle professionele
orkesten. Sinds 1987, toen hij zijn leermeester Louis
Stotijn opvolgde, is Jules dirigent en Artistiek leider
van het Philips Symfonie Orkest. Dankzij zijn bevlogenheid en didactische kwaliteit heeft het orkest
een indrukwekkend repertoire opgebouwd, waaronder zes Mahler- en twee Brucknersymfonieën,
Stravinsky’s ‘Sacre du Printemps’, Richard Strauss’
Alpensymfonie , maar ook koorwerken als Iwan de
Verschrikkelijke (Prokofief), Verdi’s Requiem en
Vaughan Williams’ a Sea Symphony. Dirigent en
orkest maakte samen tournees naar China, Thailand,
Italië ,Brazilië, de Baltische Staten en dit jaar nog
Israël.
De DVD registratie van de Tweede Symfonie van
Mahler vanuit het Concertgebouw wordt nog steeds
regelmatig op BRAVA getoond. Dit jaar viert hij het
dertigjarig dirigentenjubileum bij dit orkest met
uitvoeringen van Mahlers Achtste Symfonie (Symphonie der Tausend)
Jules van Hessen heeft een grote interesse voor
muziektheater en opera. Hij is sinds de oprichting
in 1985 muzikaal leider van het Nederlands Theater
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orkest en dirigeerde in Nederland en Duitsland
diverse operaproducties. Ook was hij muzikaal
leider en dirigent van de Internationale Carl Nielsen
Masterclass in Denemarken.
Händels Messiah neemt een speciale plek in Jules’
hart in: hij was één van de initiatiefnemers van de
Leidse Scratch en dirigeerde daar meer dan tien
edities. Ook is hij vanaf het begin de dirigent van
de Scratch Messiah in Zeeland, waar hij inmiddels
twintig maal leiding aan heeft gegeven.
Dit is de tweede maal dat hij de Messiah van de Nederlandse Händelvereniging dirigeert.
Jules’ veelzijdigheid blijkt onder andere uit zijn presentatiewerk voor de NPS op Radio4 en zijn betrokkenheid bij televisieprogramma’s als het Nederlands
kampioenschap luchtdirigeren.
Momenteel is hij ook artistiek adviseur van het succesvolle tv programma ‘De Tiende van Tijl’ van Tijl
Beckand.
Verder houdt Jules lezingen voor het bedrijfsleven.
Een sprekend voorbeeld is zijn presentatie ‘De dirigent als manager, de manager als dirigent’. Hierin
weet hij op verrassende wijze verbanden te leggen
tussen het dirigeren van orkesten en het leiden van
andersoortige organisaties.
Een aantal jaar geleden startte hij een reeks concerten (o.a. in TivoliVredenburg) met het Gelders
Orkest onder de titel Maestro Jules Onthult., waarin
hij topstukken voor de pauze, ondersteund door het
orkest, toelicht en na de pauze integraal uitvoert.
Ondertussen hanteert hij deze formule ook met het
Noord Nederlands Orkest , het Residentie Orkest,
zijn eigen Maestro Jules Orkest, de Neue Philharmonie Westfalen en het Radio Filharmonisch Orkest.
Rond kerst 2016 waren drie van deze shows, ( met
het Radio Filharmonisch Orkest} op NPO 2 (AVROTROS) te zien en oogstten voor klassieke muziek
ongekend hoge kijkcijfers.
In 2017 werd Jules vanwege zijn verdiensten voor de
Klassieke Muziek benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau.
www.julesvanhessen.com / www.maestrojulesonthult.nl
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Cantique de Jean Racine
Requiem
Gabriel Fauré

Magnificat en Requiem…. leven en dood, zou je kunnen
zeggen. Bij het Magnificat is er vreugde voor het komende leven en in een Requiem zoekt men naar troost en
houvast door het verdriet van iemand die is gestorven.
Een geliefde, een familielid, een nabije. Maar vaak kan
ook aan álle gestorvenen gedacht worden. Het is maar
waar uw gedachten naar uit gaan.
De NHV voert een Requiem en een Magnificat uit de 20e
eeuw uit. Deze werken zijn nú eigenlijk al klassiekers in
de korenwereld.
Een prijs in Parijs…
Gabriel Fauré (1845-1924) bezocht reeds op negenjarige
leeftijd de École Niedermeyer in Parijs en was leerling
van o.a. Camille Saint-Saëns. Hij leerde behalve de oude
kerktoonsoorten ook de werken van de grote klassieken
kennen.
Bij zijn afstuderen in 1865 schreef hij o.a. een werk voor
koor, strijkers en orgel en droeg het op aan César Franck
en vernoemde het naar de zeventiende-eeuwse Franse
toneelschrijver Racine, die deze parafrase – Verbe égal
aux Très-Haut – maakte van de Latijnse hymne Consors
paterni luminis uit de kerkelijke getijden, de metten van
de dinsdag. Het is met zijn typisch ‘Fauréiaanse’ klankkleuren en harmonieën wereldwijd een uiterst geliefd
koorwerk geworden. Hij kreeg er zelfs de eerste prijs
voor. U raadt al over welk werk dit gaat. Juist: Cantique
de Jean Racine.
Hij bezet in de volgende jaren diverse organistenplaatsen. Hij is een van de medestichters van de Société
Nationale de Musique, die tot doel heeft werk van jonge
Franse componisten uit te voeren. Hij wordt compositieleraar aan het conservatorium in Parijs in 1896, en is
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daar directeur van 1905 tot 1920, wanneer hij ontslag moet
nemen wegens hardhorendheid. Hij sterft in Parijs in 1924.
Requiem…
Naar eigen zeggen heeft Fauré zijn Requiem ‘simplement
pour le plaisir’ geschreven. Aangenomen wordt echter dat
de dood van zijn vader in 1885 heeft bijgedragen aan de
totstandkoming van het werk. Toen zijn moeder ook nog
een stierf, dat was eind 1887, voltooide hij het binnen enkele dagen.
De eerste uitvoering vond plaats in januari 1888 in een
uitvaartdienst in Eglise de Sainte-Madeleine In Parijs,
alwaar Fauré de functie van kerkmusicus bekleedde. Het
werk bevatte toen nog geen Offertorium en ook het Libera
Me was nog niet opgenomen in het aanvankelijk vijfdelige
Requiem. Enkele jaren later werden deze delen toegevoegd
en Fauré bleef ook sleutelen aan het werk. Ook ontstonden
er allerlei instrumentaties.
Zachtmoedig…
Fauré wijkt in zijn Requiem op een paar momenten af van
bovenstaande liturgische opbouw en van de vorm die we
zo goed kennen van de Requiems van Mozart en Verdi.
Fauré laat Graduale en Tractus weg, in die tijd niet ongebruikelijk. Maar het meest opvallend is dat het Dies irae
ontbreekt. Nu valt al bij het eerste beluisteren van het Requiem van Fauré het zachtmoedige en troostrijke karakter
van de muziek op. Dat besefte Fauré terdege. “Het Requiem
is zo zachtmoedig als ikzelf.”
Die heftige Dies irae-scene over het Laatste Oordeel kwam
ongetwijfeld niet overeen met Fauré’s karakter en zijn
persoonlijke gedachten over de dood: “Maar zo zie ik de
dood, als een blijde overlevering en een streven naar de
blijdschap hierboven, in plaats van een pijnvolle ervaring.”
Het Dies irae is niet helemaal uit zijn Requiem verbannen:
de woorden ‘Pie Jesu, Domine’ - die Fauré als los deel toevoegde- zijn ontleend aan het lieflijke laatste vers van het
lange Dies irae-gedicht.
Daarnaast staan in het deel Libera Me de Dies irae woorden
ook nog wel even.
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Opvallend is dat Fauré na het Sanctus het aansluitende
Benedictus heeft weggelaten hoewel de zachtmoedigheid van die tekst zo goed bij het stuk had gepast.
Alles wordt met zachte, milde kleuren neergezet. Het is
intiem vertroostend en liefdevol van sfeer. Een rijkdom
aan tedere melodieën geven als het ware licht aan de
klank.

Magnificat
John Rutter

Een koor in Cambridge…
John Rutter (Londen 1945) studeerde aan het Clare College in Cambridge. Hij was in de jaren zeventig hier zowel
organist als dirigent van het collegekoor. In 1981 richtte
hij ‘The Cambridge Singers’ op, een kamerkoor dat zich
al snel ontwikkelde tot een van de beste van Engeland.
Rutter is inmiddels een bekend componist van koorwerken, waaronder het Requiem uit 1984 en het Magnificat
uit 1990. In zijn composities gebruikt hij invloeden uit
de Engelse, Franse en Duitse koortradities, en ook uit de
popmuziek en jazz. Dit geldt voor harmonieën, als ook
voor ritmes bijvoorbeeld.
Magnificat…
Het Magnificat is vrolijk en uitbundig. Maar ook lyriek
en ontroering heeft er een plek gekregen.
Zelf schrijft Rutter hierover: “Lucas 1: 46-55, bekend
als het Magnificat, is een dichterlijke stortvloed van
lof, vreugde en vertrouwen in God, die de maagd Maria
uitsprak toen zij hoorde dat zij Christus zou baren. Het is
altijd één van de meest bekende en geliefde teksten uit
het Evangelie geweest, niet in de laatste plaats doorat
deze lofzang is opgenomen in de Katholieke Versperdienst en de Anglicaanse Evensongtraditie. Hoewel
veelvuldig op muziek gezet, bestaan er - sinds die van
Bach – verrassend weinig bewerkingen waarin de
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tekst een uitgebreide behandeling krijgt. Het was mijn
langgekoesterde wens om een uitgebreid Magnificat te
schrijven, maar ik was niet zeker hoe ik dit moest aanpakken, totdat ik mijn uitgangspunt vond in het verband
tussen de tekst en de maagd Maria. In landen als Spanje,
Mexico en Puerto Rico bieden feestdagen rondom Maria
een vrolijke gelegenheid voor het volk om de straat op
te gaan en feest te vieren met zang, dans en optochten.
Deze beelden van viering in de openlucht moet ik tijdens
het componeren ergens in gedachten hebben gehad,
hoewel ik mij daar pas na afloop van bewust werd.
Waar ik mij wél bewust van was, is het volgen van het
voorbeeld van J.S. Bach, door aanvullingen op de eigen
liturgische tekst te doen. Bach deed dat in zijn passies
met de aria’s en de koralen. Ik voeg hier een oud-Engels gedicht toe, getiteld ‘Of a rose, a lovely rose’ en het
gebed ‘Sancta Maria’, beide om het verband met Maria
te onderstrepen.
Fiësta…
Het Magnificat beleefde in 1990 haar wereldpremière
in Carnegie Hall in New York. Een ‘Fiësta Magnificat’,
de lofzang van Maria die de blije gelovigheid van de
Zuid-Amerikaanse landen weerspiegelt. Er wordt naast
de koorzang ook nog veel moois gezongen door de sopraansoliste, de enige solostem in dit stuk.
U hoort in ons concert de versie voor kamerorkest en
orgel.
Paul Valk
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Gastdirigent Paul Valk
Paul Valk studeerde orgel, koordirectie en kerkmuziek
aan het Conservatorium en aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek, beide in Utrecht, en behaalde
aldaar zijn diploma’s. Daarnaast specialiseerde hij zich
in piano, zang en orkestdirectie. Zijn orgeldocenten
waren o.a. Kees van Houten en Bernard Winsemius en
leermeester voor koordirectie was Krijn Koetsveld.
Op dit moment dirigeert hij meerdere koren, te weten: Het Amsterdams Gemengd Koor, Soli Amersfoort,
Kamerkoor Sine Nomine uit Alkmaar.
Paul Valk was 15 jaar (van 1998-2013) dirigent van de
Dominicuskerk in Amsterdam, een levendige, oecumenische basisgemeente en broedplaats voor nieuwe,
Nederlandstalige liturgische gezangen. Incidenteel,
doch vrij frequent leidt hij vocaal ensemble Octagon
uit Utrecht, een 8-tot-10-koppig vocaal gezelschap,
vrijwel altijd aangevuld met instrumentalisten (strijkers, blazers). Bijzonder vermeldenswaardig is nog het
dirigeren van een ‘scratch’ in 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 én 2019 in de Pieterskerk in Leiden.
Uitgevoerd werd de Messiah met een deelnemerskoor
van ruim 900 middelbare scholieren! Ofwel een ander
programma met volwassenen: In 2016 de Carmina
Burana en in 2018 (en 2019) de Johannes Passion. Ook
leidt hij sinds 2012 jaarlijks Bach’s MatthäusPassion
als scratch, voor de stichting ‘de Kleine Matthäus’ in
Beverwijk.
Verder begeleidt hij koren, instrumentalisten en vocalisten op orgel en/of piano en heeft hij dirigentencursussen gegeven voor o.a. de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging.
“Als ik dirigeer ben ik helemaal mezelf en dus gelukkig.
Ik geniet van de processen met (grote) groepen mensen om prachtige muziek tot leven te brengen.”
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Fauré & Rutter
Vrijdag 24 april 2020
Gabriel Fauré
John Rutter
Aanvang
Locatie
Toegangsprijs

kaartverkoop

Cantique de Jean Racine
Requiem
pauze
Magnificat
20.15 uur
Grote Kerk Naarden
1e rang € 35,00
2e rang € 30,00
Jongerenkaart € 15,00
inclusief consumptie in de pauze
www.haendelvereniging.nl

Uitvoerenden
Koor van de Nederlandse Händelvereniging
Holland Symfonie Orkest
Wendy Roobol
Berend Eijkhout

sopraan
bariton

Wybe Kooijmans

orgel

Gastdirigent

Paul Valk
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Repetitor Wybe Kooijmans
Wybe Kooijmans ontving zijn eerste pianolessen op 8-jarige leeftijd van de organist Rutger van Mazijk. Een aantal jaren later verwisselde hij de piano voor het orgel en
kreeg hij op de Verenigde Muzieklycea in Hilversum les
van Haite van der Schaaf, die hem tevens voorbereidde
op zijn toelatingsexamen voor het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Hier werd Bernard Bartelink zijn
leraar. Na zijn afstuderen volgde hij enige malen de masterclass voor interpretatie en improvisatie van de wereldberoemde Franse organist Jean Guillou.
Wybe Kooijmans was bij verschillende kerken in het Gooi
werkzaam als organist. In 1987 volgde een aanstelling
als – toen nog – één van de organisten van de Grote Kerk
Naarden; nu is hij er hoofdorganist. Een oud-registrant
van de organist Feike Asma gaf Wybe vele welkome raadgevingen. Op het monumentale Witte-orgel (1862) van de
Grote Kerk Naarden maakte hij meerdere cd-opnames.
Wybe Kooijmans geeft regelmatig orgelconcerten in Nederland; bovendien concerteerde hij in Tsjechië, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Canada en Rusland, alwaar hij
het orgel van de Philharmonie te Novosibirsk inwijdde.
Voorts heeft hij ruime ervaring opgedaan als begeleider
van vele koren en solisten. Tevens maakte hij enige jaren
deel uit van de werkgroep ‘Zingend Geloven’ en publiceerde hij enkele koraalbewerkingen voor orgel. Onder
zijn redactie verschenen in de serie Musica Selecta een
twaalftal bundels met onuitgegeven (versies van) koraalbewerkingen van Feike Asma.
Hij is reeds vele jaren als repetitor verbonden aan het
koor van de Nederlandse Händelvereniging, het Concertkoor Baarn en het Vocaal Ensemble Fioretto.
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Vrienden

van de Nederlandse Händelvereniging

Als Vriend van de NHV helpt u ons onze concerten te
kunnen blijven geven. De Vriendenbijdrage is € 50,- per
jaar, maar meer doneren mag natuurlijk ook. Wij hebben deze bijdragen hard nodig en het levert ook u iets
op:
1. Voorrang bij het bestellen van de kaarten voor het
nieuwe seizoen. U krijgt van ons als eerste te horen
wanneer de link naar de kaartverkoop actief is, zodat u als Vriend betere plaatsen kunt boeken voor al
onze concerten in de Grote Kerk Naarden.
2. Een gratis programmaboekje bij alle concerten, op
vertoon van de Vriendenpas. Die pas wordt ieder jaar
in april verstuurd of na aanmelding.
3. U wordt van harte uitnodigd om tijdens de pauze van
de Messiah in de Grote Kerk Naarden een drankje te
komen drinken achter de schermen. In Het Concertgebouw (waar de consumptie in de pauze is inbegrepen) ontmoeten wij u na het concert graag in de Spiegelzaal, samen met koorleden, bestuur en dirigent.
4. U bent van harte welkom om onze generale repetities bij te wonen (als u naar het concert gaat) – een
aanrader, want zo krijgt u een kijkje in de keuken.
5. U ontvangt twee maal per jaar de Vriendenbrief.

Aanmelden

Vriend worden van de NHV? U meldt zich eenvoudig aan door op onze website het daarvoor bestemde
formulier in te vullen.
Ondervindt u problemen bij het aanmelden of
heeft u vragen? Stuur gerust een mail: vrienden@
haendelvereniging.nl of bel met het secretariaat 062279 8974.
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Projectzangers

Zingen is goed voor u!
Projectzangers

Het is mogelijk om op projectbasis mee te zingen met
een concert van de Nederlandse Händelvereniging.
Bent u een ervaren koorzanger met goede zangkwaliteiten, dan bent u bij ons altijd welkom.
Kijk op www.haendelvereniging.nl voor meer
informatie en aanmelding of neem contact op met
koorzaken@haendelvereniging.nl (tel: 06 2953 7955)
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Kaartverkoop
Abonnement met korting

Abonnement voor de concerten in de Grote Kerk in
Naarden:
Als u in één keer 1e rang kaarten voor de volgende drie
concerten bestelt, levert u dat een korting op.
• Najaarsconcert, 18 oktober 2019
• Messiah, 19 december 2019
• Voorjaarsconcert, 24 april 2020
In plaats van € 115,00 betaalt u slechts € 97,50 *
* inclusief consumptie in de pauze

Jongerenkorting

Jongeren tot 25 jaar kunnen kaarten bestellen tegen
een gereduceerd tarief van € 15,00 per concert per
persoon (bij toegang tot het concert kan om legitimatie
gevraagd worden).

Kaartverkoop voor de concerten in Naarden

De kaartverkoop voor onze concerten in Naarden verloopt via Theater ‘t Spant in Bussum. Op onze website
vindt u een directe link naar de kaartverkoop. De bestelpagina spreekt voor zich en biedt u de mogelijkheid
om uw plaatsen zelf te bepalen. Zodra u elektronisch
betaald heeft, ontvangt u direct uw kaarten per e-mail.
Print deze uit en neem ze mee naar het concert.
Mocht het u niet lukken om per internet kaarten te kopen, dan kunt u ervoor kiezen om telefonisch te reserveren bij Theater ‘t Spant: 035 6933 254.
U kunt de kaarten ook bij de kassa van Theater ‘t Spant
kopen:
Doctor Abraham Kuyperlaan 3
1402 SB Bussum
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Kaartverkoop voor de Messiah in Amsterdam

Het Concertgebouw verkoopt zelf de kaarten voor de
Messiah op 23 december 2019.
De verkoop start op 1 juni 2019. Op onze website www.
haendelvereniging.nl vindt u t.z.t. een rechtstreekse
link naar de bestelpagina van Het Concertgebouw. Deze
pagina spreekt voor zich en biedt u ook de mogelijkheid
om uw plaatsen zelf te bepalen. U kunt ook hier uw bestelling telefonisch regelen via 0900-6718345.

Busdienst Bussum-Zuid - Concertgebouw Amsterdam

Voor wie de Messiah in Het Concertgebouw wil bezoeken bieden wij een busdienst vanaf treinstation Bussum-Zuid (€ 12,50). Wilt u hiervan gebruik maken, dan
kunt u zich vanaf begin november op onze website aanmelden. U krijgt dan een bevestiging van uw bestelling
en vermelding van de details. Ervaart u problemen met
het bestellen of heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar
secretariaat@haendelvereniging.nl. Wij helpen u graag

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

De NHV heeft de ANBI-status. Dat is uit fiscaal oogpunt
interessant. Voor particuliere donateurs geldt dat zij in
de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van
de gift mogen aftrekken. Wilt u meer weten en draagt
u ons een warm hart toe? Informatie en het benodigde
formulier vindt u op onze website:
www.haendelvereniging.nl/informatie/belastingteruggave

Sponsoring

De Nederlandse Händelvereniging wil graag op een zo
hoog mogelijk niveau van zich laten horen. Dat kost
méér dan kan worden opgebracht uit contributies en
kaartverkoop. Wil de NHV een breed repertoire aan uitvoeringen op hoog niveau in grote zalen blijven geven,
dan zijn extra inkomsten noodzakelijk. Daar hebben wij
steun bij nodig! Wij overleggen graag met u wat wij uw
bedrijf als sponsor kunnen bieden. U kunt contact opnemen met Frits Roest, 06 24761746
pr@haendelvereniging.nl!
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v.l.n.r.: Netty van der Torn, Frits Roest, Marijke Dekker, Annette Veerman, Ronald van den
Heuvel, Marieke Eerland

Het bestuur van de Nederlandse Händelvereniging wenst u
een bijzonder fijn concertseizoen.

Bestuur

Ronald van den Heuvel
Marijke Dekker
Joan Houmes
Annette Veerman
Netty van der Torn
Marieke Eerland
Frits Roest

Email

voorzitter@haendelvereniging.nl
secretariaat@haendelvereniging.nl
penningmeester@haendelvereniging.nl
artistiekezaken@haendelvereniging.nl
koorzaken@haendelvereniging.nl
concertzaken@haendelvereniging.nl
pr@haendelvereniging.nl
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Kom zingen bij de
Heb je zangervaring, liefst zangles en lijkt het je wat om (onder
andere) jaarlijks de Messiah in de Grote Kerk Naarden en in het
Concertgebouw te zingen? Neem dan contact op met ons bestuurslid
koorzaken en kom eens langs op onze repetitie om je te laten
inspireren.
Repetitie
Lokatie
Informatie
Koorzaken

Donderdag van 20.00 – 22.30 uur
Muziekcentrum van de omroep (MCO)
Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum
M koorzaken@haendelvereniging.nl
W www.haendelvereniging.nl
Netty van der Torn
T 06-29 53 79 55

... zingen is goed voor je!
24

