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Graag praten wij u via deze Nieuwsbrief weer even bij over de activiteiten van onze Stichting.
Zoals u in de vorige Nieuwsbrief al hebt kunnen lezen richten we nu reeds onze blik op 2017, het
jaar waarin we de 100e geboortedag van Albert de Klerk herdenken en de 125e van Hendrik
Andriessen.
We willen daar een bijzonder jaar van maken met een uitgebreider en veelzijdiger programma dan
gewoonlijk. Zodra we concrete plannen hebben laten we het u weten.
Intussen zijn uw ideeën - en eventueel uw bereidheid aan de uitvoering ervan mee te werken - van
harte welkom.
U begrijpt dat voor het realiseren van de activiteiten van 2017, maar ook voor die van de
tussenliggende jaren, wij uw steun ten zeerste nodig hebben. In de afgelopen jaren is gebleken dat
u de stichting een goed hart toedraagt, dus hebben wij er alle vertrouwen in dat u ons ook dit jaar
weer zult gedenken. Om het u gemakkelijk te maken treft u bijgaand een acceptgirokaart aan.

Terugblik op het concert met werken van Andriessen en De Klerk voor koperblazers en orgel op
zondag 11 november 2012
We hebben bij dit concert bijzonder genoten van de ongewone samenstelling van instrumenten en
van de kennismaking met composities die zelden worden uitgevoerd. Het Concert voor orgel en zes
koperblazers van Albert de Klerk was zo’n kennismaking, die wel zeer geslaagd kon worden
genoemd. De originaliteit van de compositie en de enthousiaste manier waarop die werd
uitgevoerd stonden borg voor een onvergetelijke ervaring.
Extra meerwaarde van dit concert was het feit dat jonge conservatoriumstudenten kennis hebben
kunnen maken met de muziek van Andriessen en De Klerk.
Het was ook bijzonder om het spel van organist Jaap Zwart te beluisteren. Jaap stamt uit de
bekende protestantse familie Zwart, waar hij terecht trots op is, maar hij heeft er al heel lang van
gedroomd om een keer in de typisch Roomse Sint Josephkerk te kunnen spelen (“mogen spelen”
noemde hij het zelf). Jaap heeft veel affiniteit met de muziek van Hendrik Andriessen. Met name
diens Toccata is hem zeer wel toevertrouwd. Dat hebben we dan ook kunnen horen!
Concert door het St. Joris Kamerkoor zondag 14 april 2013
Het St. Joris Kamerkoor onder leiding van Bas Ramselaar geeft op zondagmiddag 14 april a.s. een
concert in de Sint Josephkerk, waarbij werken ten gehore worden gebracht van Hendrik Andriessen,
Albert de Klerk en Herman Strategier. De organist Wouter van Belle zal waar nodig de
koorbegeleidingen verzorgen en ook enkele solowerken van De Klerk spelen die onlangs door de
firma Boeijenga zijn uitgegeven, op initiatief van onze Stichting.
Een bijzonder werk op het programma vormt de zesstemmige Missa diatonica van Andriessen,
nobel en voornaam van sfeer en fijnzinnig door zijn schijnbare eenvoud. Verder worden onder
andere het Vitis Florigera en het Pater noster van De Klerk uitgevoerd, benevens het Sancta Maria
van Strategier.

Programma 2013 / 2014
- Op zondagmiddag 3 november 2013 geven drie van de vijf bestuursleden van de Stichting een
orgelconcert in de St. Josephkerk te Haarlem. Uiteraard staan er werken van Andriessen, De Klerk
en geestverwanten op het programma. Het is de bedoeling dat het publiek beneden in de kerk de
verrichtingen van de drie organisten kan volgen op een videoscherm.
Ook zullen er teksten van de componisten worden voorgelezen. Met name Hendrik Andriessen
stond bekend als een geestige schrijver.
Aanvang: 15.00 uur. Toegang gratis. Collecte bij de uitgang.
- Op zondag 2 februari 2014 organiseert onze Stichting samen met het Wings Ensemble een
middagconcert met kamermuziek. Het concert vindt plaats in de Janskerk / Stadsarchief te Haarlem.
Concerten met muziek van Albert de Klerk en Hendrik Andriessen
Een concert met een of meer solisten, een koor, een organist, een instrumentaal ensemble of een
combinatie van genoemde personen waarbij werken van Hendrik Andriessen en / of Albert de Klerk
worden gespeeld kan op onze website worden vermeld. U kunt uw informatie mailen naar
adkstichting@gmail.com

Reis van de WSKOV naar Scandinavië
De Wageningse Studenten Koor en Orkest Vereniging heeft in augustus van het vorige jaar een
tournee gemaakt in Scandinavië, onder de titel Naar de noorderzon, een muzikale ontdekkingsreis.
Het gezelschap gaf concerten in Kopenhagen, Stockholm en Uppsala. Deze reis stond in het teken
van culturele uitwisseling. Het Te Deum van Andriessen heeft hoge ogen gegooid, dank zij de zeer
goed voorbereide uitvoering van het WSKOV onder leiding van Ger Vos. Onze Stichting heeft een
ondersteunende bijdrage geleverd aan dit project.
CD Gemma Coebergh
Van deze CD met werken van Albert de Klerk zijn nog zo’n 10 exemplaren in voorraad.
€ 12,50 per stuk + portokosten. Te bestellen via g.beckhoven@upcmail.nl

Presentatie familiebiografie
Zaterdag 2 maart jl. is in de Kennemer Boekhandel, Kleverparkweg 3, Haarlem, de familiebiogafie
gepresenteerd van de familie Andriessen, getiteld ‘De Andriessens, een kleurrijke familie van
muzikanten en kunstenaars’ . Auteur is de musicologe en journaliste Agnes van der Horst.
Aanwezig waren o.a. Caecilia en Louis Andriessen.
Het boek is te koop voor € 24,95. Zie www.kennemerboekhandel.nl of via uw eigen boekhandel.

