
   
Verslag van het concertjaar 2021 van de Stichting Open Hof Muziek 
 
Geplande concerten 
Ondanks de onzekere periode vanwege de steeds wijzigende coronaregels werden 10 markt 
concerten en 5 avondconcerten gepland. Ongewis of de concerten konden doorgaan; met publiek of 
zonder publiek en dan uitzenden via KerkTV. 
In september zou het 350ste marktconcert worden gegeven. 
De geplande concerten voor februari (orgelconcert) en april (jubileumconcert met Die Schöpfung) 
konden vanwege de door corona beperkende maatregelen niet worden uitgevoerd. 
De uitvoering van Die Schöpfung werd verschoven naar het voorjaar van 2022. 
 
De Marktconcerten 
 
13 januari - Nieuwjaars-Marktconcert met Fantasie 
Willem Blonk opende het concertjaar op orgel en piano. 
Muziek van Bach, Sweelinck en Saint-Saëns. 
Concert alleen via KerkTV. 
 
10 februari - Fluitsoliste op Marktconcert Open Hof 
Trudie Bos speelt op fluit met begeleiding van Willem Blonk op orgel en piano. 
Gespeeld werd o.a. Ballet in A dur uit Rosamunde van Schubert en Passepied I en II  uit Partita 
BWV 831 van Bach 
Concert alleen via KerkTV. 
 
10 maart - Marktconcert met Concert voor twee violen en Erbarme dich 
De violisten Boudewijn Bruil en Wim Struiksma spelen het concert met begeleiding van Willem Blonk 
op orgel. Muziek van Johann Sebastian Bach, o.a. Concert in d voor twee violen en orkest, BWV 
1043, en uit de Mattheüs Passion de Aria ‘Erbarme dich’ 
Concert alleen via KerkTV. 
 
14 april - Marktconcert met vrolijke Paasmuziek 
Willem Blonk speelt op orgel en piano. O.a. Preludium in Cmoll van Saint-Saëns en Paraphrase ‘Á Toi 
la Gloire’ van Guilmant.  
Concert alleen via KerkTV. 
 
19 mei - Songfestival – Marktconcert op 19 mei in Open Hof 
Hélène Dongelmans, Fleur Dekker en Willem Blonk zongen en speelden oude songfestivalliedjes van 
Birds, van Anouk, Slow down van Douwe Bob, tot Dingedong van Teach In en Arcade van Duncan 
Laurence.   
Concert alleen via KerkTV. 
 
9 juni - Spaanse contrabassiste op Marktconcert Open Hof 
Ana Magán Lopez, Spaanse, speelt samen met Willem Blonk. Werk van Sebastian Aguilera 
de Heredia (Registro baixo de 1e tom) en Henry Eccles (Sonate in G). 
Het eerste concert in 2021 met publiek, maar ook via KerkTV te volgen. 
 
8 september - Feestelijk 350e Marktconcert 
Het barokorkest Camerata Capelle speelde, uitgebreid met twee blokfluiten en orgel. 
Te horen waren het Vierde Brandenburgse Concert van Bach, Concert voor twee altblokfluiten, 
strijkers en basso continuo in a TWV 52 van Telemann. 
Een concert met publiek, maar ook via KerkTV te volgen. 
 
13 oktober - Marktconcert met Alexander Chater 
De plotseling door ziekte verhinderde Alex Chater werd virtuoos vervangen door pianist Frank den 
Herder. Deze speelde stukken van eigen werk en uit Lieder ohne Worte van Mendelssohn en enkele 
stukken uit Spaanse dansen van Moszkowski. 
Een concert met publiek, maar ook via KerkTV te volgen. 
 



 
10 november - Duitse zangeres op Marktconcert 
De Duitse conservatoriumstudente Isabelle Osenau zong met begeleiding van Willem Blonk. 
Ze zong de 8-delige liedcyclus Frauenliebe und Leben van Robert Schumann. 
Een concert met publiek, maar ook via KerkTV te volgen. 
 
14 december - Marktconcert met koor en strijkersensemble 
Het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof zong begeleid door een strijkersensemble van Camerata 
Capelle. Het koor zong het Te Deum, van Bühler, enkele feestelijke koraalzettingen van Crüger en de 
cantate In dulci jubilo van Buxtehude. Verder werden enkele zelf geschreven liedbewerkingen op 
piano en orgel door Willem Blonk uitgevoerd. 
Het concert was alleen in de zaal te volgen. 
 
De Avondconcerten 
 
27 juni – Orgel Plus concert 
Elma Dekker, sopraan, en Willem Blonk, begeleiding, orgel en piano, vertolkten muziek van Bach, 
Saint-Saëns, Sweelinck en Mozarts grote Exultate, jubilate was de passende afsluitende feestmuziek. 
Het concert was zowel in de zaal als via KerkTV te volgen. 
 
26 september - Drie Korenconcert in Open Hof  
Koor Hemelsbreed, het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof en de Open Hof Cantorij gaven samen 
een gevarieerd en verrassend concert. Liederen van de componisten Stanley, Gjello, Rutter, Archer,. 
Beethoven en De Kort. 
Het concert was alleen in de zaal te volgen. 
 
21 november - Caeciliaconcert met wereldpremière 
Projectkoor Musica Sacra uit Den Haag en een instrumentaal ensemble, bestaande uit hobo en 
strijkers concerteren. Zij voerden ‘Into the fire’ uit, de wereldpremière van een nieuwe compositie van 
dirigent Hans Jansen. Verder o.a. van Elger stukken uit Vesper Voluntaries op. 14, en van Lemckert 
uit de Haagse Gildebroeders Suite enkele delen. 
Het concert was alleen in de zaal te volgen. 
 
 
 
 

 


