ANDRIESSEN / DE KLERK STICHTING
Jansstraat 41 2011 RT Haarlem 023 5516877 adkstichting@gmail.com
www.andriessendeklerkstichting.nl ING 3631872
Nieuwsbrief Voorjaar 2012 Jaargang 13

Improvisatieconcert 27 november 2011
Drie organisten stonden paraat op 27 november om te improviseren op thema’s van Hendrik
Andriessen en Albert de Klerk: Cor Ardesch (organist van de Grote Kerk te Dordrecht), Berry van
Berkum (organist van de Nikolaïkerk te Utrecht) en Gemma Coebergh (organiste van de
St.Josephkerk te Haarlem).
Laatstgenoemde speelde een thuiswedstrijd, aangezien het concert plaatsvond in de St.Josephkerk
en zij dus haar eigen orgel bespeelde.
Er waren twee thema’s geselecteerd die de organisten een uur voor aanvang kregen uitgereikt.
Eén thema was gekozen uit het Premier Choral voor orgel van Hendrik Andriessen en het andere
was afkomstig uit het Ricercare voor orgel van Albert de Klerk.
Beide thema’s konden verwerkt worden in één improvisatie, maar de twee gastorganisten kozen er
voor elk thema te verwerken in een aparte improvisatie van ca. 10 minuten.
Dat deden zij om en om, vakkundig en kleurrijk.
Gemma Coebergh sloot de rij met een lange, uitgebreide improvisatie die zij afsloot met een
prachtige dubbelfuga, gebaseerd op beide thema’s.
Het stichtingsbestuur was erg blij nu eens een improvisatieconcert te hebben georganiseerd. De
kunst van het improviseren aan het orgel is tenslotte door Hendrik Andriessen en Albert de Klerk
veelvuldig en op hoog niveau bedreven. Het bestuur is er zich van bewust dat een dergelijk concert
meestal niet zo druk bezocht wordt als bijvoorbeeld een koorconcert. Niettemin wil ze de
improvisatiekunst blijven stimuleren en hoopt dan ook af en toe een dergelijk concert te kunnen
blijven organiseren.
Het is heel bijzonder dat onder de klassieke musici alleen de organisten deze kunst nog steeds
beoefenen. Laat het een stimulans zijn voor anderen.
Gonny van der Maten
Programma 2012 / 2013
- Zondag 20 mei 2012
Amsterdam Bridge Ensemble, bestaande uit Jacobien Rozemond, viool, Doris Hochscheid, cello,
Frans van Ruth, piano, met werken van Hendrik Andriessen, Frank Bridge en Antonin Dvorak.
Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 22, 2011 NV Haarlem, 15.00 uur.
Toegang € 10,- incl. programma en consumptie.
- Zondag 11 november 2012
Concert voor koperblazers en orgel met werken van Hendrik Andriessen, Jos en Albert De Klerk en
Jacob Bijster. Het koperensemble wordt aangevoerd door hoornist Herman Jeurissen.
Organist : Jaap Zwart
St. Josephkerk, Jansstraat 43, 2011 RT Haarlem, 15.00 uur.

- Zaterdag 6 oktober 2012
Workshop voor amateurorganisten o.l.v. Gemma Coebergh.
De deelnemers aan de workshop kunnen een keuze maken uit de volgende werken:
Orgelmuziek bij het Declamatorium ‘De lof van mijn man’
Twaalf orgelwerken
Vier orgelwerken
Dit alles is in 2011 uitgegeven bij Boeijenga music publications, Leeuwarden.
Kosten deelnemers € 20,-, exclusief studiemateriaal. Kosten toehoorders € 10,St. Josephkerk, Jansstraat 43, 2011 RT Haarlem, 13.00 – 16.00 uur.
- Zondag 14 april 2013
Concert door het St. Joris Kamerkoor uit Amersfoort o.l.v. Bas Ramselaar met werken van
Andriessen en De Klerk en verwante componisten.
St. Josephkerk, Jansstraat 43, 2011 RT Haarlem, 15.00 uur.
Concerten met muziek van Albert de Klerk en Hendrik Andriessen
- Zaterdag 9 juni 2012
Concert met o.a. het Orgelconcert van Albert de Klerk uit 1941 door Gonny van der Maten.
Zij zal worden begeleid door de Orkest Vereniging Amersfoort o.l.v. Hendrik Jan Brethouwer.
Dit Concert dat De Klerk in februari 1941 componeerde vormde het hoogtepunt bij zijn concert voor
de Prix d’Excellence die hem in de zomer van dat jaar door het Amsterdamsch Conservatorium
werd uitgereikt.
Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort, 19.30 uur.
- Zaterdag 30 juni 2012
Concert door Leo van Doeselaar met o.a. de Sinfonia van Hendrik Andriessen en ‘Dic nobis, Maria’
van Albert de Klerk.
Basiliek van de H. Kruisverheffing, Kerkstraat 8, 8102 EA Raalte, 20.00 uur.
- Zondag 8 juli 2012
Concert met o.a. het Declamatorium van Albert de Klerk en met werken van Andriessen, Mul en
Strategier, door Gemma Coebergh -orgel en Gonny van der Maten- voordracht.
St. Willibrordkerk, Minrebroederstraat 21, 3512 GS Utrecht, 14.00 uur.
- Zaterdag 11 augustus 2012
Concert door Gemma Coebergh met o.a. de Tres Meditationes Sacrae van Albert de Klerk.
Onze Lieve Vrouwe Basiliek (‘De Peperbus’), Ossenmarkt 10, 8011 MS Zwolle, 15.00 uur.
- Zaterdag 24 november 2012
Concert door Gemma Coebergh met werken van Andriessen (Sinfonia), Mul en Strategier.
Catharinakerk, Kerkstraat 1, 5611 GH Eindhoven, 15.00 uur.
Een concert met o.a. werken van Andriessen en/of De Klerk kan via het e-mailadres aangemeld
worden om in de Nieuwsbrief of op de website vermeld te worden.
Graag willen wij u ook attent maken op het radioprogramma onder de naam ‘Musica religiosa’ dat
gepland staat voor zondag 3 juni op radio 5 en dat betrekking heeft op de nieuw uitgekomen
orgelwerken van Albert de Klerk.

Er zal een gesprek gevoerd worden met Lourens Stuifbergen, Gemma Coebergh en Wybe Sierksma
van uitgeverij Boeijenga. Eveneens zullen er opnames te beluisteren zijn van orgelmuziek van Albert
de Klerk, gespeeld door Gemma Coebergh en Gonny van der Maten.
Zondag 3 juni, radio 5, 22.00 uur.

Amsterdam Bridge Ensemble
Het ensemble werkt vanuit een grote liefde voor de kamermuziek uit de overgangsperiode van
romantiek naar modernisme. De Engelsman Frank Bridge, naar wie het ensemble is genoemd, was
een kleurrijke componist die zelf de weg van romantiek naar modernisme heeft afgelegd.
Het ensemble maakt zich sterk voor componisten die ten onrechte minder aandacht krijgen. Dat
levert programma’s op met een boeiende afwisseling van bekende en niet zo bekende
muziekwerken. De hoge kwaliteit van de musici staat bovendien borg voor uitvoeringen van grote
allure.
Op het programma van 20 mei is de aandacht vooral gericht op de componist Hendrik Andriessen,
met de volgende werken: Inventionen voor viool en cello, en het Trio voor viool, cello en piano.
Daarnaast klinken composities van Frank Bridge (Miniaturen) en Antonin Dvorak (Pianotrio no. 2 in
g klein).
Het concert is onderdeel van een project rond Hendrik Andriessen waarin het ensemble ook een CD
heeft opgenomen met diens kamermuziek. Deze CD kreeg zeer lovende kritieken in de pers. Hij zal
op de concertmiddag te koop worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief.
Van de Penningmeester
Dank aan eenieder die op de reminder bij onze nieuwsbrief van het najaar 2011 heeft gereageerd.
Hierdoor hebben wij nagenoeg hetzelfde bedrag aan de zo broodnodige donaties mogen ontvangen
als in het jaar 2010.
Door de achterblijvende donaties in het voorjaar van 2011 is ons gebleken dat er nog volop gebruik
werd gemaakt van de acceptgiro’s, reden waarom wij deze toch weer hebben laten drukken en u
deze, zoals jaren gebruikelijk was, weer bij onze nieuwsbrief aantreft.
Alvast bij voorbaat dank voor uw donaties in het jaar 2012.
Mocht u bij het opmaken of wijzigen van uw testament een legaat aan onze stichting wensen toe te
kennen en zodoende ook na uw overlijden willen meewerken aan de instandhouding en verbreiding
van de muziek van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk, dan houden wij ons daarvoor uiteraard
ten zeerste aanbevolen. Op deze wijze kunnen wij gezamenlijk de mooie muziek van
beide componisten levend houden.
Mocht u anderszins de Andriessen/De Klerk Stichting willen gedenken, dan kunt u over uw wensen
altijd in contact treden met ondergetekende, die u dan -desgewenst- van het bijpassende fiscale
en/of juridische advies zal voorzien.
Ruud Tibboel

