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Catharijn Classique  
Gratis openluchtconcerten in de kloostertuin van Museum Catharijneconvent 
 
Deze zomer vindt in de kloostertuin van Museum Catharijneconvent de achtste editie van Catharijn 
Classique plaats. Van zondag 14 juli tot en met zondag 1 september kunnen bezoekers genieten van 
professionele openluchtconcerten in het teken van Bij ons in de Biblebelt, de tentoonstelling die 
momenteel te zien is in het museum. De gratis concerten duren circa 30 minuten en starten om 13.30 
uur en om 15.00 uur.  
 
Het museum als decor 
De muziek van Catharijn Classique omvat een breed repertoire dat dit jaar is afgestemd op de 
tentoonstelling Bij ons in de Biblebelt. Door de eeuwen heen hebben vele componisten zich laten 
inspireren door het lijden van Christus en bijbelse teksten op muziek gezet. Muziek droeg op die 
manier bij aan de beleving van het geloof en in kerkdiensten kon meegezongen worden. Ook buiten 
de kerkmuren weten de cantates, passies en spirituals mensen van verschillende achtergronden te 
raken.  
 
Tijdens Catharijn Classique vullen professionele musici uit binnen- en buitenland de kloostertuin met 
muziek van o.a. Bach, Händel en Sweelinck, maar ook de swingende spirituals van Moses Hogan 
passeren de revue. De eeuwenoude pandhof van het museum vormt een oase van rust in het hart 
van Utrecht en is daarmee een schitterend decor voor deze bijzondere concertreeks. Kijk voor het 
gehele programma op www.catharijneconvent.nl 
 
Programma Catharijn Classique  
 

14 juli Mendelsohn, Bach en spirituals 
Kamerkoor Sjanton en soliste Patricia Rio Gonçalves o.l.v. Ulrikke Reed 
Findenegg 

21 juli  Bachcantate BWV 82 
Paulien van der Werff - zang, Richard Vos - cello, Cees-Willem van Vliet - 
klavecimbel 

28 juli Telemann, C.P.E.Bach en Händel 
Rosalía Gómez Lasheras - klavecimbel, Jaume Guri Batlle - viool 

4 augustus Buxtehude en eigen bewerkingen van psalmen 
Duo de Thuiskomst: Quirine van Hoek - viool, Ellen Zijm - accordeon 

11 augustus Mendelssohn Sonate F.Major voor piano en viool 
Javier Rameix - piano, Luis Maria Suarez - viool 

18 augustus Suite van Bach 
Esther Steenbergen - gitaar 

25 augustus Schütz en Sophie Elisabeth zu Mecklenburg 
Kirsti Consort: Kirsti Apajalahti - viool, Anna Vala Ólafsdóttir - zang, 
Elianne Ardts - cello, Tim Veldman - klavecimbel 

1 september Psalmen van Van Noordt, Sweelinck, van Eyck, afgewisseld met Händel 
Duo Teun en Teun: Teun Wisse - blokfluit, Teun Braken - klavecimbel 

 
Catharijn Classique komt tot stand in samenwerking met Culture Connections Company. Kijk voor 
het uitgebreide programma op www.catharijneconvent.nl.  
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Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie 
via pressoffice@catharijneconvent.nl of 030 – 231 38 35. Beeldmateriaal kunt u downloaden via 
https://www.catharijneconvent.nl/pers/persafbeeldingen/ 


