HET WILLIBRORDUSORGEL
Mede door de zorg van de Stichting Willibrordusorgel is de Kathedrale
Basiliek Sint-Bavo in 1971 in het gelukkige bezit gekomen van het prachtige Adema-orgel dat in eerste aanzet is gebouwd tussen 1921 en 1923
voor de St.-Willibrordus buiten de Veste in Amsterdam. Sinds de plaatsing
in Haarlem is het instrument in fasen voltooid en recentelijk deels gerestaureerd. Ook deze restauratie wordt in fasen voltooid om het instrument
in de zomermaanden speelbaar te houden. Sedert het midden van de
jaren ‘90 van de vorige eeuw geniet het Willibrordusorgel bescherming van
rijkswege als historisch monument.
Tot op heden kon dit monumentale orgel worden gered, onderhouden en
grotendeels worden gerestaureerd dankzij de inzet van enkele vrijwilligers
en de vele trouwe donateurs van de Stichting Willibrordusorgel. U wordt
van harte uitgenodigd zich als donateur aan te sluiten door u aan te melden
bij: Stichting Willibrordusorgel, antwoordnummer 1862, 2000 WC Haarlem
of door storting/overschrijving van het richtbedrag van minimaal € 15,- per
jaar op IBAN NL25INGB0003733100 t.n.v. penningmeester Stichting Willibrordusorgel met vermelding van uw postadres. Ook de serie Zaterdagmiddagconcerten kunt u incidenteel of regelmatig speciaal steunen door
een donatie aan de Stichting Willibrordusorgel. Vermeldt u dan wel bij uw
storting of overschrijving: “Zaterdagmiddagconcerten”.
De serie Zaterdagmiddagconcerten in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo is
mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van onder meer:

KATHEDRALE BASILIEK SINT-BAVO
Leidsevaart 146 – 2014 HE Haarlem

45ste serie
Zaterdagmiddagconcerten 2018
rond het

Willibrordusorgel
aanvang 15 uur

- Cultuurstimuleringsfonds
Gemeente Haarlem

5 MEI – 29 SEPTEMBER 2018
iedere zaterdag – toegang vrij

every saturday – free entrance

jeden Samstag – freier Zutritt

tous les samedis – entrée libre

Voorafgaand aan alle middagconcerten om 14 uur
rondleiding door de kathedraal, kosten € 5,-

- Bisdom Haarlem - Amsterdam
www.rkbavo.nl
www.willibrordusorgel
Facebook: www.facebook.com/basiliek.haarlem

Scan&Print 06-42483821

Zaterdagmiddagconcerten 2018

De 45ste serie Zaterdagmiddagconcerten in de
Kathedrale Basiliek Sint-Bavo te Haarlem

Kathedrale Basiliek Sint-Bavo
Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem

5 mei - 29 september 2018

Met speciale aandacht voor:
organisten en componisten uit Noord-Holland
De provincie Noord-Holland kent al sinds de late Middeleeuwen een
rijke orgelcultuur die ook na de Reformatie bleef bestaan dankzij de
openbare orgelbespelingen in de steden. De provincie beschikt over
een groot bestand aan historische orgels met een grote diversiteit,
waaraan bovendien veel goede organisten als vaste bespeler zijn
verbonden.
In deze lustrumserie willen we vooral een aantal jongere organisten die
werkzaam zijn in onze provincie aan bod laten komen naast een aantal
regelmatig terugkerende gastorganisten.
Aan allen is gevraagd minstens één compositie te spelen van een
componist die in Noord-Holland werkzaam is (geweest), en dat zijn er
veel meer dan men zo op het eerste gezicht verwacht. Voor meer
informatie, kijkt u maar eens op de website www.willibrordusorgel.nl.
Daarnaast telt deze serie drie koorconcerten:
- op 2 juni (15 uur) zingt kamerkoor Vocoza uit Amsterdam
begeleid door een groot blazersensemble van het Nederlands
Filharmonisch Orkest de Mis in e-klein van Anton Bruckner
- op 9 juni (let op, aanvang 20.15 uur) vertolkt Haarlem Voices 		
de Petite Messe Solennelle van Gioachino Rossini (150 jaar
geleden overleden) met begeleiding van piano en harmonium
- op 29 september (15 uur) verzorgt een van de koren van het
Muziekinstituut Sint-Bavo traditiegetrouw het slotconcert.
Nadere inlichtingen
Postadres : Projectgroep Zaterdagmiddagconcerten,
		
Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem..
Internet : www.rkbavo.nl
www.willibrordusorgel.nl
E-mail
: concerten@rkbavo.nl
Facebook: www.facebook.com/basiliek.haarlem

Toegang gratis, (behalve 2 & 9 juni en 15 september)
vrijwillige bijdrage bij de uitgang.
AANVANG 15 UUR, MAAR OP 9 JUNI 20.15 UUR

4 aug

Susanna Veerman &
Wim Does

Werken voor orgel 4-handig en
voor 2 orgels; Saint-Saëns (Danse
macabre), Widor, Wammes, Bijster

11aug

Agnieszka Tarnawska
(Polen)

Franck, Vierne, Hindemith;
winnares 1ste prijs Int. César
Franck Concours 2017

18 aug

Tjeerd van der Ploeg

Piet Post, Widor (Symphonie
Gothique), Karg Elert
(Passacaglia op. 150)

25 aug

Matteo Imbruno

Dick Koomans, Anton Pauw,
Léon Boëllmann

Datum

Solist

Bijzonderheden

5 mei

Dirk Out

Andriessen, De Klerk,
Cor Kee, Jan Zwart, Langlais, Dupré

1 sept

Henk G. van Putten

Andriessen, Franck, Rheinberger

12 mei

Mark Heerink

Monnikendam, van Elven,
Beijer, Franck

8 sept

Ton van Eck

Latijns-Amerikaans programma
Open Monumentendag

19 mei

Una Cintina &
Erik Jan Eradus

Werken voor orgel 4-handig en
voor twee orgels van Valkestijn
en Litaize

15 sept

Zuzana Ferjencíková
(Slowakije)

Christiaan de Vries

Piet Post, Rachmaninow, Widor

Liszt, Franck, Dupré, Guillou;
i.s.m. Stichting Vox Humana;
toegang € 20,- (kassa) en € 15,(voorverkoop)

Vocoza o.l.v.
Sanne Nieuwenhuijsen m.m.v.
van blazersensemble
Ned. Filharmonisch Orkest

A. Bruckner (o.a. mis in e-klein),
Toegang € 17,50 /€ € 12,50. €
€ 2,50 korting in de voorverkoop
via vocoza.nl

22 sept

Albert Jan Roelofs

Van Noordt, Sweelinck,
Bastiaans, Samama

Haarlem Voices o.l.v. Sarah
Barrett m.m.v. Lennie Kerkhoff (piano) & Ton van Eck
(harmonium)

Rossini, Petite Messe Solennelle
Toegang € 17,50 /€ € 10,00. €
€ 2,50 korting in de voorverkoop
via info@haarlemvoices.nl

Ton van Eck

Ton van Eck, Corn. de Wolf,
J. Nieland; m.m.v. een van de
koren van het Muziekinstituut
St.-Bavo

16 juni

Matthias Havinga

C.F. Hendriks jr., v. Oortmerssen,
Mendelssohn,

23 juni

Stephan van de Wijgert
m.m.v. strijkorkest Lundi
Bleu o.l.v. Carel den Hertog

F. Poulenc (concert voor orgel,
strijkers en pauken), De Klerk,
Duruflé

30 juni

Petra Veenswijk

L. Vierne (4de symfonie),
C. Kint, J. Langlais

Jaap Stork

Debussy, Bijster, Bartelink

14 juli

Ton van Eck

Mozart, J. Nieland, Bartelink
Donateursconcert Stichting
Willibrordusorgel

21 juli

Internatonaal Orgelfestival

i.s.m. het Internationaal
Orgelfestival
programma nog niet bekend

28 juli

Deelnemers Internationale
Zomeracademie.

i.s.m. het Internationaal
Orgelfestival
programma nog niet bekend

26 mei

2 juni

9 juni
20.15 u

7 juli

29 sept

Wijzigingen voorbehouden, zie: www.rkbavo.nl

Locatie en bereikbaarheid
De rijzige Kathedrale Basiliek Sint-Bavo aan de Leidsevaart bevindt zich op
ruim tien minuten loopafstand van het Frans Hals Museum en de binnenstad van Haarlem. De Kathedraal is rolstoeltoegankelijk.
In de periode van de Zaterdagmiddagconcerten is de kerk op de
volgende dagen en tijden voor bezichtiging opengesteld:
Di – do: 11 – 17 uur; vrij, za 11- 14.30 uur.
De toegang bedraagt € 5,-; kinderen 4 – 14: € 1,-

Openbaar vervoer
Vanaf NS-station Haarlem
- bus 3 (halte Houtplein, 6 min. lopen)
- bus 50 (halte Stadsschouwburg, 5 min. lopen);
- bus 340 (halte Tempeliersstraat, 5 min. lopen)
Vanaf NS-station Heemstede-Aerdenhout
- bus 80 (halte Emmaplein, 2 min. lopen).

Auto
– betaald parkeren op het Emmaplein naast de kathedraal
(in de verdere directe omgeving van de kathedraal kunnen
alleen vergunninghouders/bewoners parkeren).

