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Jubileumeditie Catharijn Classique
Elke zondag concerten bij Maria Magdalena. De tentoonstelling
Utrecht, 6 juli 2021
Deze zomer organiseert Museum Catharijneconvent voor alweer de tiende keer de zeer populaire
concertserie Catharijn Classique. De concerten sluiten thematisch aan bij de net geopende
tentoonstelling Maria Magdalena. Maar liefst tien zondagmiddagen kunnen bezoekers genieten van
de optredens van gerenommeerde musici in de prachtige Sint-Catharinakathedraal naast Museum
Catharijneconvent.
De concerten vinden plaats van zondag 11 juli t/m zondag 12 september 2021 van 15.00 tot 15.30
uur en nogmaals van 16.00 tot 16.30 uur. Dit om zoveel mogelijk bezoekers de kans te geven van de
muziek te genieten. Gratis tickets kunnen gereserveerd worden via www.catharijneconvent.nl. Dat
belooft een mooie zomer in eigen land te worden! Na de lange lockdown is het een grote opluchting
dat, in samenwerking met de Sint-Catharinakathedraal en de Vrienden van Museum
Catharijneconvent, deze jubileumeditie toch gevierd kan worden. De sfeervolle concerten zijn
uiteraard te combineren met Maria Magdalena. De tentoonstelling. U reserveert hiervoor apart.
……………………………………………………………………………………………………………………..

Programma Catharijn Classique
Zondag 11 juli 15.00 - 15.30 en 16.00 - 16.30 uur
Pulse Ensemble: Stijn Claerhoudt, Willem Peek, Ernesto Schuddeboom, Daan van der Schaft.
Organist: Wouter van Belle
Deze week geniet u van de schitterende zang van Pulse Ensemble en de muziek van organist Wouter
van Belle. Tijdens het concert hoor u het Maria Magdalena lied van Sytze de Vries met een speciale
muzikale bewerking van Kees van Eersel, oud-organist van de Maria Magdalenakerk te Goes en
componist. Deze muziek wordt voor het eerst ten gehore gebracht, een wereldpremière dus!
Zondag 18 juli 15.00 - 15.30 en 16.00 – 16.30 uur
Duo Pageluza: Paulien vd Werff (zang), Gert de Vries (barok gitaar). Organist: Arjan Veen
Op deze zondag kunt u luisteren naar Duo Pageluza met zang van Paulien van der Werff, Gert de
Vries met barok gitaar en organist Arjan Veen. Centraal staan indrukwekkende werken van
vrouwelijke componisten.
Zondag 25 juli 15.00 - 15.30 en 16.00 – 16.30 uur
Duo de Thuiskomst: Quirine van Hoek (viool), Ellen Zijm (accordeon)
Vandaag: Duo de Thuiskomst met Quirine van Hoek en Ellen Zijm. Tijdens dit concert geniet u van
een wel heel bijzondere instrumentencombinatie: viool en accordeon!
Zondag 1 augustus
15.00 - 15.30 en 16.00 – 16.30 uur
Albéniz Trio: Javier Rameix (piano), Luis Maria Suarez (viool), Paula Brizuela (cello).
Op deze eerste augustusdag kunt u luisteren naar een prachtig trio. Javier Rameix zit achter de
piano, Luis Maria Suarez speelt viool en Paula Brizuela de cello. Dit trio brengt de liefde tussen Felix
Mendelssohn en Fanny Mendelssohn op een indrukwekkende wijze tot uiting.
Zondag 8 augustus 15.00 - 15.30 en 16.00 – 16.30 uur
Katharine Dain (zang) Sam Armstrong (piano)
Vandaag bent u getuige van het prachtige tweespel tussen Katharine Dain en Sam Armstrong,
waarbij Katharine de zang voor haar rekening neemt en Sam haar begeleidt achter de piano. Zij
brengen liederen ten gehore over Maria Magdalena. Ook luistert u naar een set van Lili Boulanger,
een geweldige componist die haar erkenning eindelijk honderd jaar na dato krijgt!
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Zondag 15 augustus 15.00 - 15.30 en 16.00 – 16.30 uur
Trigon ensemble: Margot Kalse (alt/mezzo), Esther Kronenburg (sopraan), Maria van Oosterhout
(sopraan)
Op deze zondag kunt u luisteren naar de winnaar van de International Young Artists Presentation
Antwerpen (1998): Trigon Ensemble met Margot Kalse, Esther Kronenburg en Maria van Oosterhout.
Trigon Ensemble bestudeert oude middeleeuwse muziek en wil deze dichtbij de luisteraar van nu
brengen.
Zondag 22 augustus 15.00 - 15.30 en 16.00 – 16.30 uur
Tobias Segura Peralta (countertenor) Lette Vos (sopraan) en gebr. Euwe en Sybolt de Jong
(kofferorgels)
Vandaag kunt u genieten van een prachtige samenwerking tussen Tobias Segura Peralta en Lette
Vos. De gebroeders Euwe en Sybolt de Jong zorgen voor de muzikale begeleiding op hun
bijzondere kofferorgels. Centraal staat het werk van Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736), Het
Stabatmater. Veel componisten hebben grote bewondering voor dit werk en maakten bewerkingen
van dit beroemde stuk!
Zondag 29 augustus 15.00 - 15.30 en 16.00 – 16.30 uur
Teun Wisse (blokfluit), Teun Braken (orgel), Garance Boizot (cello) en Carola Fahrion (zang)
Op zondag 29 augustus luistert u naar een schitterende instrumentale dans van Teun Wisse, Teun
Braken en Garance Boizot. Daarbij passend, de prachtige stem van Carola Fahrion. Maria Magdalena
staat centraal in dit concert, gezien door de ogen van Franse barokcomponisten.
Zondag 5 september 15.00 - 15.30 en 16.00 – 16.30 uur
Voci d’ Altrove: Ada Pérez (traverso) en Tim Veldman (orgel), Emile ter Schegget (blokfluit) Anastasia
Terranova (zang), Elianne Ardts (barok cello), Kirsti Apajalahti (barok viool)
Voci d’ Altrove laat u graag kennismaken met eeuwenoude Franse en Italiaanse muziek. Dit
ensemble bestaat uit Ada Pérez, Tim Veldman, Emile ter Schegget, Anastasia Terranova, Elianne
Ardts en Kirsti Apajalahti. U kunt luisteren naar een barokensemble over Maria Magdalena met werk
van onder andere Marc-Antoine Charpentier.
Zondag 12 september 15.00-15.30 en 16.00 – 16.30 uur
Rosalía Gómez Lasheras (piano)
Het laatste concert in deze reeks, maar niet de minste! Vandaag kunt u luisteren naar het
adembenemende pianospel van Rosalía Gómez Lasheras. In haar werk staan sterke vrouwen uit de
nieuwe en nieuwste periode centraal.

Catharijn Classique komt tot stand in samenwerking met Culture Connections Company.
Kijk voor het uitgebreide programma op https://www.catharijneconvent.nl/activiteiten/catharijnclassique-2021/
………Einde persbericht …………………………………………………………………………………...
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