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Geplande concerten in 2016 
 
Voor het jaar 2016 staan 10 marktconcerten en 6 zondagavondconcerten geprogrammeerd. 
Deze concerten voor het betreffende jaar staan opgenomen onder “concertagenda” van deze website.  
 
 
Verslag van het concertjaar 2016 
 
De marktconcerten: 
 
13 januari - Nieuwjaarsconcert in Open Hof 
Willem Blonk in Open Hof luidt met piano- en orgelmuziek het nieuwe concertjaar in. Hij begint dit Marktconcert met 
Bachs bekende Toccata en Fuga in d moll en eindigt met dezelfde titel, maar dan met als componist Max Reger, wiens 
100-ste sterfjaar 2016 is. Tussen deze orgelwerken speelt hij aan de vleugel drie verschillende walsen van Chopin. Een 
half uur als een prelude op wat het jaar aan verschillende ervaringen zal brengen. 
 
10 februari - Top – Accordeonorkest op Marktconcert Open Hof 
Het Vlaardingse accordeonorkest Harry van Wezel speelt een gevarieerd programma met arrangementen van lichte en 
klassieke muziek. Het arrangement dat Willem Blonk van de Rotterdamse NASM-Mars maakte, garandeert een 
spetterend slot!  
 

9 maart - Bach & Zonen op de markt 

Traditiegetrouw is het concert in maart gevuld met muziek van de familie Bach. Ditmaal gespeeld op orgel en piano 
door Willem Blonk. Enkele orgelwerken van de jonge J. S. Bach: een Fantasia in 3 delen, ook wel Concerto genoemd, en 
de meeslepende Fuga in G. Dan komen alle vier zijn zoons even aan bod. Zij componeerden in een meer speelse stijl 
dan hun vader. Het concert eindigt met het magistrale Preludium en Fuga in B moll van de rijpe vader Bach.  
 
13 april - Marktconcert met dwarsfluit-soliste 
Begeleid door Willem Blonk op vleugel en orgel treedt de fluitiste Geertje Hoekstra op. Zij is eerste fluitist bij 
Symfonieorkest Rijnmond. Een heerlijke Händel-Sonate opent het programma. Verder klinkt als fluitsolo het geliefde 
Syrinx van Debussy en met pianobegeleiding muziek van André Caplet en Carl Reinecke (Ballade opus 288). Willem 
Blonk speelt solo nog Bach en Vierne. 
 
11 mei - Een speciaal meezing-Marktconcert in Open Hof.  
Iedereen die graag bekende liedjes zingt, is extra welkom. Wat er gezongen wordt is allemaal op verzoek; variërend 
van oude ‘Kun je nog zingen, zing dan mee’ – liedjes tot aan ‘Kom van dat dak af’. Ook enkele bekende Engelse en 
Rotterdamse liederen. Verder wordt de succesvolle Ommoord ziet Sarah – versie van ‘Aan de oever van de Rotte’ op 
veler verzoek herhaald. Willem Blonk bespeelt de vleugel.  
 
8 juni - Marktconcert met hoornist 
Er komt een nog niet eerder gehoorde combinatie tot klinken: de combinatie van hoorn en orgel/piano. Hoornist 
Wouter Jansen met toetsenman Willem Blonk. Na een spannende Intrada voor hoornsolo komt het programma in 
lieflijke sferen. Met muziek uit de uit de late barok, waarbij de hoorn prachtig kleurt als een niet eerder gehoord 
orgelregister, tot het Hoornconcert in Es van Mozart. Verder staan voor hoorn en piano werken van Franz Strauss 
(Nocturne) en Saint – Saëns (Romance) op het programma.  
 
14 september - Marktconcert 300 in Open Hof ! 
Het 300-ste concert in de serie Marktconcerten heeft een verrassend en feestelijk programma. ‘Uit de buurt’ komt de 
sopraan Elma Timmers. Zij zingt Claudio Monteverdi’s Laudate Dominum en verder muziek van Händel en Reger, om te 
eindigen met Purcell’s Sound the trumpet, als duet gezongen met Willem Blonk. Begeleider is dan de tweede speciale 
gast, de jonge harpist Joost Willemze uit Woerden. Hij is winnaar van een eerste prijs in de Nationale Finale van het 
Prinses Christina Concours in Den Haag en van de tweede prijs tijdens de George Gershwin Competition in New York. 
Willem Blonk opent zelf het feestje met feestelijke variaties op een Nederlands liedje van Sweelinck-leerling Samuel 
Scheidt. Verderop in het programma deelt hij in de lofprijzing met Reger’s Lobet dem Herrn. 
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12 oktober - Marktconcert met Grote Drie  
Willem Blonk, solo op vleugel en orgel, speelt Bachs Sonate I en Pastorale; Mozarts Menuet Favori. Van Beethoven drie 
Bagatellen en de variaties op ‘Nel cor più non mi sento’. Heerlijke luisterstukken. 
 
9 november - Mozartzangeres op Marktconcert 
De mezzosopraan Christa Lopuhaä zingt muziek van Mozart: drie liederen en een aria uit de opera Le nozze di Figaro. 
Willem Blonk begeleidt haar aan de vleugel en speelt zelf ook Mozart. Hij opent het concert met de Konzertante 
Kirchensonate, en speelt verder een bekende pianosonate: in C, KV 545. 
 
14 december - Stijlvol Marktconcert in Kerstsfeer 
Het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof o.l.v. Willem Blonk op het Marktconcerten-podium van Open Hof. Ditmaal 
brengt het koor een vijftal liederen uit de zogeheten Cantiones Natalitiae, ten gehore kerstliederen die in 1629 in 
Antwerpen werden uitgegeven. Verder worden enkele bewerkingen van kerstliedjes, die Ton Koopman voor Herman 
van Veen maakte, gezongen. De instrumentale omlijsting is daarbij wonderschoon. Stieneke Kamp en Heleen van der 
Sijs bespelen diverse blokfluiten en Hans de Jong het klavecimbel. Virtuoze solostukken van deze gastmusici en enkele 
momenten van samenzang maken het feest compleet.  
 
 
De zondagavondconcerten 
 
21 februari  - Frans concert in Open Hof  
Willem Blonk geeft een soloconcert op ‘zijn’ Open Hof – orgel. Met een Frans programma, waarin virtuositeit, variatie, 
originaliteit en herkenning hun rol spelen: virtuositeit in de Toccata’s van Théodore Dubois en Eugène Gigout. Van deze 
componisten speelt Willem Blonk ook enkele meer ingetogen stukken. De Franse Barok komt aan bod in de 
spetterende Dialogue van Louis Marchand en heel joyeuze Magnificat-variaties van Jean François Dandrieu. Alexandre 
Pierre François Boëly markeert de overgang naar de Romantiek met o.a. een Offertoire op een herkenbare melodie. 
Warmte is het woord dat past bij César Francks Cantabile.  
Een kleurrijk concert, met de nodige momenten van rust.  

 

20 maart -The Crucifixion van Stainer in Open Hof 

Op deze laatste zondag voor Pasen, wordt The Crucifixion van John Stainer uitgevoerd. Een goede samenw erking 
tussen Koor Hemelsbreed en de Stichting Open Hof Muziek maakt dit mogelijk.  
Op weg naar Pasen past het 19e-eeuwse koorwerk dat het lijdensverhaal van Jezus vertelt als geen ander. Dit 
werk, wordt niet voor niets de Engelse Matthäus Passion genoemd. The Crucifixion is geschreven voor tenor- en 
bassolo, gemengd koor en orgel. Daarbij is het koor niet alleen bedoeld voor de volksrol in het verhaal en de 
koralen, maar zingt het ook in de rol van Christus, als evangelist en als profeet. Een speciale, ook  mentale 
uitdaging voor de vaak geprezen mannengroep van Koor Hemelsbreed, onder leiding van Willem Blonk. 
Tenorsolist Ard Verkerke en bas Maarten van Manen zijn de solisten. Daarnaast een eminente organist Anton 
Doornhein; soms dienend, solisten, koor of samenzang (bege)leidend, dan weer schilderend, initiatiefrijk en 
prominent.  
 
22 mei - Uniek Open Hof Concert rond vrede 
Het Toonkunstkoor Schiedam en de Open Hof Cantorij geven samen een origineel en indrukwekkend concert rond het 
thema Vrede. Het avondvullende programma bestaat uit drie verschillende werken: Come, come, ye sons of art (Henry 
Purcell), Ode for the Birthday of Queen Anne / Ode for peace (Händel) en The Armed Man – A Mass for Peace – (Karl 
Jenkins. In de eerste twee stukken is het meteen al volop genieten van prachtige barokmuziek, uitgevoerd door een 
top-orkest en top-solisten. Dat geldt in optima forma voor de countertenor, Oscar Verhaar. De tenor Ard Verkerke 
heeft in dit concert een klein, maar onmisbaar aandeel. Het laatste deel van Händel’s ode is dubbelkorig: het 
solistenkwartet vormt daar een klein ‘echo-koor’ tegenover het Toonkunstkoor. Het orkest is het professionele Holland 
Symfonie Orkest, de organist Arjen Leistra. 
Het derde werk, na de pauze en in de grootste bezetting, is zonder meer uniek. Het werd door Karl Jenkins 
gecomponeerd rond de millenniumwisseling en is één grote aanklacht tegen de gruwelen van oorlog en geweld, die 
heel beeldend geschetst worden. Daarbij kwamen de gedachten in de buurt van een Mis. Een prachtig Kyrie, Sanctus, 
Benedictus en Agnus Dei. Geen Gloria en Credo dus.  
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Maar het stuk eindigt wel degelijk positief: ‘Better is peace than always war!’ Het stuk past geweldig in onze tijd.  
De drie slagwerkers met hun uitgebreide batterij instrumenten, zonder meer indrukwekkend.  
 
26 juni - Zomerconcert in Open Hof 
De Kindercantorij Open Hof zingt samen met het koor Hemelsbreed een gevarieerd programma. 
Aan dit Zomerconcert wordt ook medewerking verleend door de ensembles Intermezzo en Concerto Grosso van het 
Hellendaal Instituut. 
De samenwerking van de koren met deze jonge musici van het Hellendaal Instituut is uniek. De dirigent Mikhail 
Zemtsov leidt zijn orkest in een strijkers-Concerto van Torelli en filmmuziek (Pirates of the Caribbean !) Samen met 
Koor Hemelsbreed, dat zijn eerste lustrum viert, klinkt de cantate ‘Nun lasst uns Gott dem Herren Dank sagen’ van 
Dietrich Buxtehude, de voorloper en inspirator van J. S. Bach. 
Verder zingt Koor Hemelsbreed ‘Sunday’ uit de bekende musical van Stephen Sondheim en ‘Lopen op het water’, met 
Fleur Dekker en Marco Voshol als solisten. Ook de kindercantorij heeft een mooi aandeel in het geheel met 
verrassende liedjes. Het gezamenlijke slotnummer is ‘Love, oh love’ van Lionel Ritchie, met als soliste Wendy van 
Rossum.  
 
25 september - Zondagavondconcert met Jenny Haisma 
De sopraan Jenny Haisma weer in Open Hof. Begeleid door pianist Jeroen Liedorp brengt ze muziek van Franz Liszt, 
Clara Schumann en Pauline Viardot-Garcia ten gehore. De titel van het concert is ‘Kling Leise, mein Lied’ en dat belooft 
een sfeervol programma. Willem Blonk speelt enkele orgel-intermezzi van de 100 jaar geleden overleden grootmeester 
Max Reger. Het eerste daarvan, Melodia, laat de intiemste klanken van het orgel horen en is de perfecte opmaat bij 
een concert met zo’n titel. Ook speelt hij een vijftal grotere koraalbewerkingen van deze componist en zijn Toccata en 
Fuga in d moll: Hesseplaats 441, Ommoord. 
 
20 november -  Haags Hout in Open Hof 
Blokfluitensemble Haags Hout verzorgt een concert met muziek uit Renaissance en Barok, Ierse volksmuziek en een 
jazzy negro-spiritual. Hiervoor wordt een heel arsenaal aan blokfluiten ingezet, van sopranino tot subbas.  
Haags Hout wordt gevormd door Rani van Emmerik, Iris van der Kleij, Heleen van der Sijs, Carien Stierman en Janneke 
Wubs en geleid door Stieneke Kamp. Ook organist Willem Blonk verleent medewerking aan het concert, samen met 
het blokfluitsextet en in enkele kleine orgelsoli. o.a. Gastoldi, Frescobaldi, Scarlatti, Byrd en Händel. 
 

 


