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Geplande concerten in 2014 
 
Voor het jaar 2014 staan 10 marktconcerten en 6 zondagavondconcerten geprogrammeerd. 
Deze concerten voor het betreffende jaar staan opgenomen onder “concertagenda” van deze website. 
 

Verslag van het concertjaar 2014 
 
De marktconcerten: 
8 januari - Nieuwjaars-Marktconcert 
Het eerste marktconcert van 2014 vult Willem Blonk met welluidende klanken. Orgel- en pianomuziek van Carl Philipp 
Emanuel Bach, de grootste componist onder de zonen van Johann Sebastian, staat centraal. Deze telg uit de beroemde 
familie werd geboren in 1714, precies 300 jaar geleden dus.  
12 februari – Winnaar songfestival op Marktconcert 
De Rotterdammer León Lissitza treedt op. Hij won in 2013 in Theater Carré het Nationale Ouderensongfestival. Ook in 
de jaren daarvoor won hij daar al de nodige eerste en tweede prijzen. Leon zingt een licht Spaans- en Franstalig 
repertoire als Granada, Amapola, Estrellita en Romanza Russ. Hij eindigt met composities van Franse chansonniers 
‘Nathalie’ van Bécaud en ‘For Me Formidable’ van Aznavour. Willem Blonk begeleidt aan de vleugel. Achteraf blijkt de 
Stichting Open Hof Muziek de winnaar van Holland got talent 2014 succesvol in huis te hebben gehad …. 
12 maart - Marktconcert met Bach 
Traditiegetrouw is het concert in maart gevuld met muziek van Bach. De sopraan Lisa Hinfelaar zingt vijf van zijn 
Geistliche Lieder en enkele aria’s: ‘Blute nur’ uit de Mattheüs Passion en ‘Meinem Hirte bleib’ ich treu’ uit Cantate 92. 
Begeleider Willem Blonk speelt piano en orgel en speelt solo de grootse Passacaglia en Fuga in c moll. 
9 april - Passie Liszt in Open Hof 
Willem Blonk speelt de ‘Via Crucis’ van Franz Liszt. Beelden bij deze momenten uit Jezus’ lijden en sterven worden bij 
de muziek op het grote beeldscherm in Open Hof geprojecteerd. Zo wordt dit Marktconcert een indrukwekkende 
passie-ervaring. 
14 mei - Marktconcert met jonge pianist 
Zo staat het op het affiche. Lennart Triesschijn meldt zich op de ochtend van het concert ziek. Heleen van der Sijs, 
bekende op het Open Hof-podium vervangt hem op het laatste moment en speelt barokke blokfluitmuziek.  
De door Willem Blonk geplande orgel-intermezzi vinden wel doorgang zodat het uiteindelijk een compleet 
marktconcert is. Het publiek dat met een andere verwachting komt is toch enthousiast en zeer tevreden en illustreert 
dit met een dankbaar applaus. 
11 juni - Vocaal kwartet op Marktconcert  
Vier mensen staan op het podium: Edith van Dam, Anje Aantjes, Raaf Cornelissen en Willem Blonk. Zij zingen 
vierstemmig onder andere muziek van de Bach-leerling Gottfried August Homilius. Verder Engelse madrigalen, 
natuurliederen van Mendelssohn en een duet uit Die Zauberflöte: ‘Bei Männer welche Liebe fühlen’. Anje Aantjes 
speelt daarbij piano. Zij bespeelt ook het orgel in muziek van Homilius. 
10 september - Feestelijk Familieconcert voor 100-jarige 
Een heel bijzonder Marktconcert is het. In die week die volgt hoopt ‘onze’ Henk Starre - gemeente lid in Open Hof - 100 
jaar oud te worden; aanleiding voor de Stichting Open Hof Muziek om zijn muzikale familieleden medewerking te laten 
verlenen. Drie dames met veel muzikale ervaring gaan die uitdaging aan: dochter Meta, eerste sopraan in het 
Rotterdams Barok Ensemble, en kleindochters Heleen Vlietstra, actief in de opera, en Alma Nieto, professioneel 
zangeres in grote internationale muziekshows. Enkele duetten en een terzet worden vertolkt en geheel in de lijn van 
de voorkeur van de jarige zijn er veel vrolijke noten te horen. Willem Blonk begeleidt de dames aan de vleugel en levert 
ook aan het orgel een feestelijke bijdrage.  
8 oktober Marktconcert met 300 – jarigen  
Op het Markconcert klinkt muziek van twee componisten die in 1714 geboren zijn. 
Een ervan is Gottfried August Homilius; de ander is Carl Philipp Emanuel Bach. 
Willem Blonk vertolkt van deze Bach enkele speelse sonatedelen en werkjes voor het ‘Flötenuhr’, een mechanisch 
speeltuig. 
12 november - Jubileumconcert met Wijsheid  
Het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof bestaat deze herfst 20 jaar en dat wordt met een groot opgezet 
Marktconcert gevierd. Men vertolkt ter gelegenheid van dit jubileum het oratorium Wijsheid, een nieuwe en 
eigentijdse compositie. Een oratorium voor gemengd koor, sopraan, fluit, hobo, cello en piano/orgel, van Margryt 
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Poortstra (tekst) en Geke Bruining (muziek). Solisten Glenda Ossekoppele, sopraan en Ard Verkerke, tenor.  
Cora Greevenbosch op fluit, Marianne van Wijngaarden op hobo en Tamar Bodden op cello vormen het instrumentaal 
ensemble. Orgel en vleugel worden bespeeld door Gerard van der Zijden, organist van de Pelgrimvaderskerk in 
Delfshaven. Dirigent is nog altijd oprichter Willem Blonk. 
Het Seniorenkoor maakt met dit eigentijdse werk enorme indruk op de volle zaal en oogt met een ovationeel applaus 
de waardering die het verdient. 
10 december - Sootjevisch op Marktconcert  

Viswijvenkoor Sootjevisch treedt op. Dit koor uit Zevenhuizen, met leden uit de wijde omgeving, is een begrip in de 
wereld van de ‘zoute muziek’. Behalve voor de oren is er ook voor de ogen veel te genieten! De authentieke kleding en 
de theatrale kwaliteit staan daarvoor garant. Het koor vertolkt liederen van zijn laatste cd. Voor het eerst waagt 
Sootjevisch zich aan speciaal voor het koor gearrangeerde kerstliederen. Te oordelen naar de bijval van het 
enthousiaste – veelkoppige – publiek is dit een goede keus en nodigt uit om dit meer te doen. Een succesvolle 
afsluiting van de serie marktconcerten van 2014. 
 
De zondagavondconcerten 
23 februari – Bach en Zonen 
Vanwege het 300-ste geboortejaar van Bachs zoon Carl Philipp Emanuel (1714 – 1788) heeft organist Willem Blonk 
gekozen voor het thema ‘Bach en zonen’. In dat kader speelt hij werken voor orgel te horen van Johann Sebastian, 
Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel en Johann Christian Bach. 
Een goed in het gehoor liggend programma, waarin de overgang tussen de monumentale barokstijl van vader Bach en 
de ‘Sturm und Drang’ van zijn zoons mooi naar voren komt.  
27 april - Koningsdagconcert met Fanfarekorps der Genie in Open Hof 
Op de verjaardag van koning Willem-Alexander is men getuige van een groot Koningsdagconcert: een vrolijk concert 
voor een breed publiek. 
De Stichting Open Hof Muziek is er in geslaagd hiervoor het Fanfarekorps der Genie te contracteren. Zestig musici 
komen uit alle windstreken, van Groningen tot Zierikzee en van Maastricht tot Den Helder, naar Open Hof in 
Ommoord. Titels als ‘Intrada Wilhelmina’ en ‘Band of Brothers’ worden gespeeld naast de ‘St. Louis Blues March’, en 
andere marsen. Indrukwekkend is de solo op bugel in ‘Gabriela’s Song’. In ‘To my country’ van Bernard Zweers speelt 
ook organist Willem Blonk mee. Verder speelt hij aan de vleugel Mozarts variaties op ‘Willem van Nassau’ en solistisch 
op orgel Zes Valeriusliederen van Piet Post. Een indrukwekkend en tegelijk feestelijk concert dat de Koningsdag in 
Ommoord besluit. 
22 juni - Spetterend Zomerconcert Open Hof 
Dit Zomerconcert in Open Hof mag staan in een lange traditie waarin de Stichting Open hof Muziek telkens weer 
verschillende groepen jonge mensen musicerend aan elkaar weet te koppelen. Ditmaal Koor Hemelsbreed, 
Kindercantorij Open Hof en I Fiati. Dirigenten zijn Sjef de Kort en Willem Blonk. Verder spelen pianist/organist Frank 
den Herder en slagwerker Mark Lansbergen. 
Koor Hemelsbreed opent het concert met feestelijke muziek van Hassler en Händel (Halleluja !).I fiati speelt het 
driedelige Gloria van John Rutter en werk van Richard Strauss (Blazersserenade) en Francis Poulenc. De Kindercantorij 
– toont veel speelsheid in ‘Dat stuk met die fagot’ van de Belg Jan Coeck. Verder zingen de kinderen nog meer fris 
Belgisch repertoire, begeleid door individuele blazers uit het ensemble I Fiati, piano en slagwerk. Alle medewerkenden 
samen eindigen met The power of the dream: een groots arrangement van het lied dat door Céline Dion bekend werd. 
28 september - Saxen in Open Hof 
Nog niet eerder in de serie Open Hof Concerten wordt de hoofdrol vervuld door de saxofoon. Corina Ewijk uit 
Heemskerk (NH) speelt dan diverse saxofoons. Willem Blonk begeleidt op piano en orgel. Een unieke combinatie! 
Met de sopraansax als instrument dat qua klank het dichtst bij de hobo komt, spelen Corina en Willem eerst een aantal 
stukken uit de barok. Muziek van Leonardo Vinci en de dit jaar 300 jaar geleden geboren Gottfried August Homilius. 
Zijn koraalbewerkingen voor orgel en een melodie-instrument naar keuze zijn een lust voor het oor en soms zeker ook 
een feest der herkenning. 
Na deze ‘oude muziek’ speelt Corina solo ‘Metamorfosen’ van Benjamin Britten en Willem Blonk sluit daarbij aan met 
zijn ‘Night Piece’, voor piano solo. Verder worden op altsax delen uit ‘Histoires’ van Jacques Ibert en de ‘Pavane’ van 
Maurice Ravel gespeeld. 
Na een heerlijk Frans-romantisch ‘Grand Choeur’ van Theodore Dubois, ‘vol op het orgel’, is het slotstuk is een grote 
Fantasia van Jules Demerssemann. Een werk uit de begintijd van de saxofoon waarin deze zeer virtuoos wordt 
bespeeld ! 
Al met al een boeiend en verrassend concert in de serie ‘In kleine bezetting’ met helaas wat minder talrijk publiek. 
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23 november - Meesterwerk Rossini in Open Hof  
De Petite Messe Solennelle is geschreven voor koor, vier solisten, twee piano’s en een harmonium; een heel originele 
bezetting van de begeleiding. Dit werk door Toonkunstkoor Schiedam met als solisten het Quink Vocaal Ensemble 
uitgevoerd. 
De vier leden hiervan zijn zangers van topniveau en wereldwijd bekend. Het Franse drukwindharmonium wordt 
bespeeld door Arjen Leistra; pianisten zijn Frank den Herder en Annette Rogers op twee vleugels. Dirigent: Willem 
Blonk. 
Een schitterend en voor een messe laagdrempelig muziekstuk waarop een groot publiek op af is gekomen; dit ondanks 
dat vanwege de hoge kosten van het concert een toegangsprijs wordt gevraagd. 
21 december - Kerstconcert met jong en oud en samenzang 
Op het kerstpodium staan het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof en de Kindercantorij Open Hof. Er is ook 
samenzang. 
De Kindercantorij begint met Het Godsgeschenk, een eigentijdse cantate van componist Aart de Kort, organist van de 
RK kathedraal aan de Mathenesserlaan. 
Dan volgt het Seniorenkoor met het Kerst-Cantatorium van Willem Vogel, een compositie uit 1983, waarin het 
kerstverhaal in gezongen vorm tot klinken komt. Willem Blonk is zingende verteller en Glenda Ossekoppele met 
prachtige soli, onder andere in de rol van Maria. Daarbij is veel samenzang op bekende melodieën. 
Na de pauze begint de Kindercantorij met ‘De mensen zijn niet meer alleen’ van tekstschrijfster Inge Lievaart en 
componist Willem Vogel. Slotstuk is ‘A Day of Glory’ van Ray Shepherd, waarin naast de koren Cora Greevenbosch een 
prominente partij op dwarsfluit speelt. Het feestelijke slotnummer wordt door de hele zaal meegezongen. Gerard van 
der Zijden begeleidt dit alles op vleugel en orgel; Willem Blonk dirigeert. Een volle zaal geniet en neemt goed deel aan 
dit sfeervolle concert.  

 


