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Dirk Luijmes

Poëtisch verjaardagsgeschenk op harmonium
César Franck is 200 jaar geleden geboren. Dirk Luijmes eert deze
grote Franse romantische componist met een poëtisch concert.
Luijmes vond het erg jammer dat de grote orgelwerken van
Franck, bestemd voor groot orgel, in zijn jubileumjaar niet te
beluisteren zouden zijn. Hij bedacht een alternatief en vertaalde onder meer Pièce Héroïque en Choral Nr. 2 naar het ‘orgue
expressif’. Deze bewerkingen leggen de nadruk op de intieme en
expressieve aspecten van deze werken en tonen de ongehoorde
poëtische kwaliteiten van het Mustel harmonium.

5 juli

Duo Belder Kimura
Trendsetters in de barok

Foto: Rudi Wells

Deze concerten vinden plaats in twee blokken van
drie concerten aan het begin en aan het eind van
de zomer.

Eerst krijgt u een introductie van het koororgel met een korte
uitleg en demonstratie. Daarna laat Léon Berben alle facetten
van het Ardennen-orgel horen met muziek uit de 16e en 17e
eeuw, van een grote diversiteit aan componisten uit verschillende
Europese landen. Daarmee hoort u een grote variatie aan genres
binnen de oude muziek. Tussen de werken door vertelt Berben
over zijn muziekkeuze. Berben is één van de leidende figuren van
de huidige generatie oude muziekspecialisten.

28 juni
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Toch willen wij een aantal concerten organiseren.
We verplaatsen de concerten daarom naar het
koorgedeelte van de kerk. De organisten zullen
daar onder meer op het oudste orgel dat de
Stevenskerk rijk is, het Ardennen-orgel spelen.
Dit orgel dateert uit de tweede helft van de zeventiende eeuw en staat in de middentoonstemming,
waardoor het zich bijzonder goed leent voor de
uitvoering van oude muziek. Daarnaast bespelen
de musici een kistorgel, of een harmonium dat
in eigen beheer is. Zij zullen bovendien meestal
samenwerken met andere instrumentalisten of
zangers.
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2022 wordt wederom een ander
concertjaar dan u van de Nijmeegse
Orgelkring gewend bent. Dit jaar
komt dat door een grote verbouwing in de Stevenskerk die tot in het
vroege najaar duurt. De Noorder- en
de Zuiderkapel worden gemoderniseerd. Om het Königorgel te beschermen tegen alle bouwstof, is het orgel
hermetisch in plastic verpakt. Dit
betekent dat we dit concertseizoen
geen gebruik kunnen maken van het
Königorgel.

Koororgel in volle glorie

Pieter Jan Belder (orgel) en Rie Kimura (viool)
spelen werk van de grondleggers van verschillende muziektradities. De stylus fantasticus
met virtuoze improvisaties kwam in de vroege
barok uit Italië. Girolamo Frescobaldi was een
van de grondleggers. De virginalisten, een
groep Engelse componisten met William Byrd
als trekker, schreef speciaal muziek voor het
klavecimbel. Arcangelo Corelli, tot slot, was de
schepper van de baroksonate. Van deze componist speelt het duo een vijfdelige sonate.

16 augustus

Teun&Teun

Barokke retoriek op orgel en fluit

Dispositie koororgel

Het tweede trio van concerten start met het koororgel in combinatie met fluit. Klavecinist Teun Braken en fluitist Teun Wisse
laten een selectie oude muziekcomposities horen. Orgel en
fluit klinken solo en in duetten. Teun&Teun vormen sinds het
begin van hun studietijd een duo: ze zijn goede vrienden en
delen hun liefde voor barokmuziek. Centraal in hun benadering staat het retorische karakter van de barokmuziek en de
muzikale en maatschappelijke context.

(bouwer onbekend, ca. 1680)
Manuaal: CDEFGABesBc-c3
Bourdon 8
Prestant 4
Flute 4
Nasard 3 B/S
Doublette 2
Quarte de Nasard 2
Tierce 1 3/5
Quinte B
Fourniture III
Sexquialtra S
Cornet IV
Trompette 8 B/S

23 augustus

Tineke en Judith Steenbrink
Liefde voor de baroksonate

Pedaal: CDEFGABesBc-a
Aangehangen

Foto’s: Marlies Smits
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De tweelingzussen Judith en Tineke Steenbrink spelen meestal
samen in het orkest Holland Baroque. Maar naast de weelde van
een rijk orkest vinden ze het een genot om met zijn tweeën
enkele 17e-eeuwse sonates te spelen. Ze zien ernaar uit hoe
de ijle en krachtige klanken de Stevenskerk vullen. Judith
bespeelt een viool uit 1622 van de gebroeders Amati. “Dit
instrument kent het repertoire nog beter dan ikzelf. Ik volg
waar de viool me naar toe leidt!” Tineke blijft gefascineerd
door het orgel: ”Eén instrument met ontelbare mogelijkheden, waarbij de ruimte sterk meespeelt.” Zij zal ook enkele
solowerken spelen.

30 augustus

Berry van Berkum en Wishful Singing
Mystieke schoonheid door de eeuwen

Loepzuiver en kristalhelder klinkt de zang van de
vijf vrouwen van Wishful Singing door de middeleeuwse gewelven van de Stevenskerk. Oude
Hemelse gezangen, onder meer van de mystica
Hildegard van Bingen en de Noorse componist
Ola Gjeilo, worden vermengd of afgewisseld met
muziek van Berry van Berkum op het kistorgel.
De musici trekken daarbij door de kerk om
de gehele ruimte tot klinken te brengen met
gecomponeerde en geïmproviseerde muziek.
Composities van Frescobaldi en Sweelinck
op het koororgel completeren dit concert.
De musici nemen u mee naar mystieke sferen.

Toegangskaarten reserveren
De toegangsprijs voor de concerten bedraagt €10,-.
Tickets zijn uitsluitend online verkrijgbaar via de

nijmeegseorgelkring

concertagenda (https://www.nijmeegseorgelkring.nl/
concertagenda) bij de webshop ‘Ik ben aanwezig’.
U betaalt een klein bedrag extra voor transactiekosten.

Nijmeegse Orgelkring
Excursies

Op vrijdag 26 augustus organiseert de Nijmeegse Orgelkring een
dagexcursie naar Elburg. In de ochtend brengen we een bezoek aan
het Quellhorst-orgel in de Grote of St. Nicolaaskerk. ‘s Middags volgt
een rondleiding en concert in het Nationaal Orgelmuseum in het oude
stadhuis. In dit prachtige pand bevindt zich niet alleen een schat aan
informatie over Nederlandse orgels en orgelbouw, maar ook een unieke
verzameling huisorgels. U kunt zich daar per mail voor aanmelden.

Donateur - iets voor u?

Het voortbestaan van onze orgelconcerten en het blijvend laten klinken
van de drie orgels is alleen mogelijk met de steun van betrokken
liefhebbers van onze orgels en concerten. U kunt de Nijmeegse
Orgelkring als donateur steunen met een bedrag vanaf €25,- per jaar.
De mogelijkheden zijn vermeld op onze website nijmeegseorgelkring.nl.
U kunt uw donateursbijdrage overmaken op NL89 RABO 0310782961
t.n.v. Nijmegen Orgelstad.

Informatie

Wilt u op de hoogte blijven van concerten van de Nijmeegse Orgelkring?
Stuur een e-mail naar secretariaat@nijmeegseorgelkring.nl.
Op de website nijmeegseorgelkring.nl vindt u meer informatie over
concerten en overige activiteiten.

www.nijmeegseorgelkring.nl
secretariaat@nijmeegseorgelkring.nl
Onze concerten worden mede mogelijk gemaakt door:

