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Geplande concerten in 2012 
 
Voor het jaar 2012 worden 10 marktconcerten en 6 zondagavondconcerten geprogrammeerd. 
Deze concerten voor het betreffende jaar staan opgenomen onder “concertagenda” van deze site. 
 

Verslag van het concertjaar 2012 
 
De marktconcerten: 
11 januari - Met Sweelinck het nieuwe jaar in 
Willem Blonk speelde muziek van de grote Nederlandse componist Jan Pieterszoon Sweelinck. 
8 februari - Jong talent in Open Hof 
Lennart Triesschijn, piano en orgel, speelde muziek van Bach, Haydn en enkele Etudes van Chopin.   
14 maart  - Bach en Sweelinck op Marktconcert  
Willem Blonk, orgel, speelde traditiegetrouw Johann Sebastian Bach en legde verband tussen Jan Pieterszoon 
Sweelinck en de grote J.S. Bach.  
11 april - Jeugdige klarinettiste in Open Hof 
De 17-jarige klarinettiste Marianne Hartogsveld speelde met Willem Blonk aan de vleugel. 
9 mei - Blazers van eigen bodem op Marktconcert 
Heleen van der Sijs, Thomas Triesschijn en Willem Blonk traden als trio blazers muziek van o.a. Georg Philipp 
Telemann. Weldadige barokmuziek . 
13 juni - Marktconcert met viool en orgel 
Violiste Charlotte Potgieter met Willem Blonk op orgel. Zij speelde de Romance van Svendsen en de Romanze van 
Reger. Solo klonk de viool in enkele delen uit Bachs eerste Partita. 
12 september - Stemmen op Marktconcert 
Op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen had het concert als thema ‘Stemmen’. Willem Blonk speelde muziek die 
hier qua titel bij aansluit. 
10 oktober - Marktconcert met klezmer en tango 
De Klezbez speelde gevarieerde klezmermuziek.  
14 november - Sweelinck gezongen en gespeeld op Marktconcert 
Dit concert was volledig gewijd aan Jan Pieterszoon Sweelinck. Vijf zangers en zangeressen zongen o.a. een aantal 4- en 
5 stemmige Psalmen en Cantate Domino. 
12 december - Engelse Kerstmuziek op Marktconcert 
Traditiegetrouw musiceerde het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof. 
Het zong o.a. A Day of Glory, een 20 minuten durende cyclus van vijf nieuwe stukken van Ray Shepherd. 
 
De zondagavondconcerten 
26 februari - Aad van der Hoeven op zondagavond in Open Hof 
Traditioneel een orgelconcert; voor het grootste deel gevuld door Aad van der Hoeven. Samen met Willem Blonk, 
speelt hij ook een viertal duo’s.  
25 maart – Marcus Passie Addie de Jong in Open Hof 
Uitvoering van de Marcus Passie van Addie de Jong met als het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof professioneel 
begeleid door het Dordts Kamerorkest en met de solisten Ellen van Etten, Frits Karskens en de organist Bert den 
Hartog. 
24 juni - Zomerconcert op zondagavond 
De Kindercantorij Open Hof boden samen met het koor Hemelsbreed  en gevarieerd programma waaraan ook 
medewerking werd verleend door een ensemble van het Hellendaal Instituut. Muziek van o.a. Sibelius, Telemann en 
Vivaldi. Naast de instrumentale muziek klonken van Hemelsbreed psalmen van Jan Pieterszoon Sweelinck, maar ook 
lichte muziek: volwassen koorarrangementen van Morning has broken, Duke Ellingtons’s Come Sunday en Brand New 
Day. De kindercantorij leverde een eigentijdse bijdrage met o.a. het jazzy Sjaloom en een viertal gloednieuwe liedjes 
uit de Belgische bundel Con amore. Begeleiding: pianist Cees van Swieten en Mirjam van der Burg. 
23 september – Open Hof vol koren 
Dit concert werd op instigatie van het 100-jarige Genootschap voor Nederlandse Componisten georganiseerd. Een 
groot concert, waarin werken van Sweelinck werden gecombineerd met composities uit de 20e en 21e eeuw. 
Aan het einde wordt Laudate Dominum van Daan Manneke uitgevoerd. De drie koren zijn de Open Hof Cantorij, het 
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Toonkunstkoor Schiedam en het Woerdens Kamerkoor.  
28 oktober - Requiem van Fauré in Open Hof 
Het Toonkunstkoor Schiedam met dirigent Willem Blonk en organist Arjen Leistra voert het Requiem van Gabriel Fauré 
uit. Solisten zijn sopraan Edith van Dam en bas-bariton Marc Drost.  
23 december – Kerstconcert Hemelsbreed met orkest en solisten 
Een groots kerstconcert uitgevoerd door het Koor Hemelsbreed, uitgebreid met projectleden uit de wijde omgeving 
van Rotterdam met enkele solisten. Een professioneel, speciaal voor deze gelegenheid samengesteld orkest van jonge 
mensen begeleidde het koor in The Promise of Christmas. De vocale solisten waren allen veelbelovende Rotterdamse 
Codarts-studenten.  

 


