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Geplande concerten in 2013 
 
Voor het jaar 2013 worden 10 marktconcerten en 6 zondagavondconcerten geprogrammeerd. 
Deze concerten voor het betreffende jaar staan opgenomen onder “concertagenda” van deze site. 
 

Verslag van het concertjaar 2013 
 
De marktconcerten: 
9  januari - NIEUWJAARS – MARKTCONCERT IN OPEN HOF 
De concertserie opent met een feestelijk Nieuwjaars-Marktconcert door Willem Blonk op vleugel en orgel. Het 
openingsstuk is gekozen vanwege het 200-ste geboortejaar van Giuseppe Verdi (1813 – 1901): een grootse 
orgelbewerking van de Triomfmars uit diens opera Aïda ! Zo kan het nieuwe jaar met trompetgeschal worden 
ingeluid… 
Daarnaast is natuurlijk elk jaar weer een Bach-jaar; Willem Blonk speelt zijn tintelende Vijfde Triosonate. Aan de 
vleugel komt het verstilde Preludium Tijd van leven, een eigen compositie, tot klinken.  
13 februari - Bever Brass weer in Open Hof 
Het Bever Brass Ensemble treedt op. Een club van zeven zeer goede koperblazers onder auspiciën van de SKVR en 
onder leiding van de professionele trompettist Ronald Harmsen. Het is al de vierde maal dat het ensemble in Open Hof 
optreedt. Op het aantrekkelijke en gevarieerde programma staat Engelse en Russische volksmuziek, maar ook een 
arrangement van Sweelincks ‘Onder een linde groen’. Samen met Willem Blonk op orgel komt ‘Cathedral Music’ van 
Thomas Beversdorf tot klinken. Het slotnummer is Bohemian Rhapsody van Queen. 
13 maart - Preluderend op de Johannes…  
Traditioneel is het maart-Marktconcert aan Bach gewijd. Ditmaal is het wel Bach ‘extra speciaal’ omdat er een link 
gelegd wordt met zijn Johannes-Passion, die elf dagen later in Open Hof te horen is. Die verbinding is gelegen in de 
koralen die in de Johannes gezongen worden. Willem Blonk doet als organist een greep uit Bach’s heerlijke 
koraalbewerkingen. En net als de Johannes krijgt ook dit concert een groots begin en einde met in de Fantasia en Fuga 
in g BWV 542.  
10 april - Jonge hoboïste in Open Hof 
Een succesvol Kerstconcert in 2012 krijgt een staartje. Velen waren erbij, toen The Promise of Christmas in Open Hof 
werd uitgevoerd. In het orkest viel een hechte club jonge houtblazers op. Een ervan was Nina Wouda, studente hobo 
aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. De Stichting Open Hof Muziek vroeg haar voor een Marktconcert en 
ze zegde direct haar medewerking toe. Het wordt een concert met heerlijke barokmuziek: een Concerto van Vivaldi, 
een bewerking uit Bachs cantate Nun danket alle Gott en tot slot muziek van Corelli, door de beroemde dirigent Sir 
John Barbirolli voor hobo en piano gearrangeerd. Willem Blonk begeleidt Nina op vleugel en orgel. 
8 mei - 18e-eeuwse muziek in Open Hof 
Willem Blonk speelt muziek van John Stanley. Ook deze componist viert dit jaar een ‘eeuwfeest’: hij leefde van 1713 
tot 1786 en was tijdens zijn leven een musicus van hoog aanzien in Londen. Hij schreef veel Voluntaries, waarin de 
joyeuze kant van het orgel goed naar voren komt. Vrolijke loopjes en akkoorden op Cornet, Trompet, Fluiten en 
Kromhoorn wisselen elkaar af. Slechts één maal klinkt er een fuga of staat er Full organ voorgeschreven.  
Een uitstapje overseas wordt gemaakt met het Divertissement no. 2  van tijdgenoot Willem Lootens (1736 – 1813). In 
de galante muziek van deze Hollander is de invloed van de Pruikentijd al heel goed te horen. Verder staat er een Trio 
van de grote Bach-leerling Johann Ludwig Krebs op het programma – ook hij werd in 1713 geboren. 
12 juni - Uyt de Fluytenkast 
Vele blokfluiten in allerlei combinaties zullen te horen zijn. De spelers zijn Heleen van der Sijs, Suzanne de Kam, 
Martine en Laurens de Vries en Willem Blonk. Gespeeld worden o.a. de bekende Canon van Pachelbel, een Concerto 
van Schickhardt voor vier altblokfluiten en orgel en delen uit Bachs derde Orkestsuite. Verder een heel vrolijke sonate 
op sopraanblokfluit en orgel van Willem de Fesch. 
11 september - Marktconcert met Cora Mulder 
Cora Mulder, is geboren in Alblasserdam maar getogen Ommoordse, heeft nu enkele jaren les van Willem Blonk en 
vervangt hem ook regelmatig op de orgelbank. Zij speelt de geliefde Trois Pièces opus 59 van Gabriel Pierné (óók 100 
jaar geleden geboren !) en Toccata, Trio en Fuga over Psalm 150 van Adriaan C. Schuurman. Een groots en feestelijk 
geheel. Aan de vleugel speelt Willem Blonk, net terug uit Noorwegen, deeltjes uit Edvard Griegs Peer Gynt Suite.  
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9 oktober - Benjamin Britten op Marktconcert 
Van de grote componisten die dit jaar een “eeuwfeest” beleven, heeft Benjamin Britten, geboren in 1913, wel heel 
dicht bij Nederland geleefd. Willem Blonk zeilde begin juli met drie reisgenoten in één dag van Stellendam naar 
Brittens geboorteplaats Lowestoft. Het kustplaatsje ademt volop de geest van deze -na Henry Purcell- grootste 
componist van Engeland. Het kwartet, met de sopraan Edith van Dam, alt Anje Aantjes en tenor Wessel Nusselder, 
bezocht ook de andere plekken in Suffolk waar Britten gewoond en gewerkt heeft. Iets van de inspiratie die dat 
opleverde klinkt door in het Marktconcert waar twee van Brittens Flower Songs en zijn Nocturne voor piano te horen 
zijn. Verder komt muziek van o.a. Hassler, Huijgens, Sweelinck en Saint–Saëns tot klinken. Een bijzonder element wordt 
gevormd door enkele motetten met als onderwerp het Bijbelverhaal van de storm op het meer: “Jesus, der Retter in 
Seesturm” van Siegfried Strohbach en “Wat voor iemand is deze?” van Willem Vogel. 
13 november - Mozart, Schubert, Chopin en Wagner in Open Hof 
Dit marktconcert wordt door Willem Blonk als solist op vleugel en orgel verzorgd. Het publiek heeft na de 200-jarige 
Verdi en de 100-jarige Britten zeker nog iets van Richard Wagner tegoed. Hij werd net als Verdi in 1813 geboren. 
Een uitbundige Mars uit zijn opera Lohengrin besluit dan ook het concert, dat begint met Mozarts Turkse Mars. Een 
tweede gegeven op het programma is dat van de Impromptu. Aan de vleugel wordt de Impromptu op. 90 nr. 4 in As 
van Schubert gespeeld en vervolgens de geliefde Fantaisie-Impromptu in cis van Chopin.  
11 december - Marktconcert met Kerstcantatorium 
Traditioneel in de maand december het Oecumenisch Seniorenkoor op het podium in Open Hof. Het koor is er weer in 
geslaagd een origineel stuk voor Kerst op te diepen: het Kerstcantatorium van Willem Vogel. Het werd geschreven in 
1983 en is niet eerder in Open Hof te horen geweest. Zeker met de hulp van een aantal projectleden durft het koor het 
aan dit uitdagende werk uit te voeren. Een oude bekende, de sopraan Glenda Ossekoppele, zingt de rol van Maria. De 
organist Gerard van der Zijdenspeelt de orgelpartij en begeleidt ook de samenzang. Er zijn traditionele kerstliederen in 
het stuk verwerkt, die door het publiek meegezongen worden. Een kerstconcert mét samenzang dus, onder leiding van 
Willem Blonk. 
 
De zondagavondconcerten 
24 februari - Ensemble Sequens in Open Hof 
Een vocaal kwintet uit het noorden van het land is te gast. Het ensemble Sequens, bestaand uit twee vrouwen en drie 
mannen. Wat zij laten horen is ensemblezang op zeer hoog niveau en ook heel aansprekend voor een groot publiek. 
Van oude muziek gaat het programma, via Mendelssohn, Schubert naar het grootse A Hymn to St. Caecilia van de 100 
jaar geleden geboren Benjamin Britten. Het programma eindigt met heel geestige stukken: o.a. ‘A Three minute 
Messiah’ en ‘De Elfstedentocht’ en ‘Rotterdam’ van Jetse Bremer. Groningers blijken dus perfect Rotterdams te 
kunnen ! Willem Blonk verzorgt enkele passende instrumentale momenten op het kerkorgel en besluit samen met 
Sequens het concert met een Swingle Singers – Bacharrangement. 
24 maart - Bachs Johannes Passion in Open Hof 
Het behoeft geen betoog dat in Nederland een unieke traditie bestaat. Nergens in de wereld worden met zoveel 
toewijding en onder zoveel publieke belangstelling Bachs grote Passionen regelmatig uitgevoerd. De Johannes Passion 
is voor het grote publiek misschien nog wel iets aantrekkelijker dan de Mattheüs. Deze bevat veel actie en spanning en 
is minder ‘wijdlopig’ door het geringere aantal solo-aria’s. Navenant dus ook wat korter. Desondanks wel degelijk 
avondvullend in twee delen en een grote belevenis.  
Dit prachtige Bachwerk is, één week voor Pasen, in Open Hof te beleven. De uitvoering wordt gedragen door het 
Woerdens Kamerkoor en het barokorkest Accademia Amsterdam, inmiddels ook niet meer onbekend in Open Hof. Een 
extra dimensie is de medewerking van de Open Hof Cantorij in de koralen en het bekende ‘Ruht wohl’, dat als slotkoor 
zal worden ervaren. Er zijn zes vocale solisten. Evangelist is Ard Verkerke en Matthijs Mesdag zingt de Christus-partij. 
De sopraansoliste is Caroline Spanjaard, de alt Annette Stallinga. De tenor-aria’s worden door Jelle Leistra en de 
basaria’s door Wim Ritzerfeld gezongen. Deze solisten vertolken ook de kleinere solo-partijen, zoals die van Petrus en 
Pilatus. Het continuo – orgel wordt bespeeld door David Jansen en dirigent is Willem Blonk. 
26 mei - Feestelijk zondagavondconcert op 26 mei 
In het weekend van 25 en 26 mei is het zover: de presentatie van het nieuwe Liedboek ! De Stichting Open Hof Muziek 
heeft dit concert georganiseerd om het heuglijke feit hier in Open Hof te vieren. Daar kan iedereen gewoon bij zijn. 
Met de Kindercantorij, de Open Hof Cantorij, vocale en instrumentele solisten en pianist / organist Anton Doornhein 
wordt ruim een uur lang fris en meestal vrolijk gezongen en gespeeld. Vanzelfsprekend is het een meezingconcert – 
het gaat immers om een Liedboek waaruit iedereen kan meezingen. Ook het publiek, dus. 
Als thema voor het concert zou kunnen gelden: ‘De kracht van het zingen’. In dit kader worden de liederen gekozen en 
daarbij is een zekere afwisseling natuurlijk welkom. De uitgebreide bewerking van ‘Zingt voor de Heer een nieuw 
gezang’ voor twee koren, samenzang en diverse instrumenten door Willem Vogel is daar een voorbeeld van. 
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Verder wordt een nieuwe compositie van Willem Blonk op tekst van Petra de Vries, getiteld ‘De nacht van Paulus en 
Silas’, ten gehore gebracht. In dit verhaalkomt de alles doorbrekende kracht van het zingen goed naar voren.  
23 juni - Zomerconcert Koor Hemelsbreed en Kindercantorij Open Hof 
In Open Hof is het al lang een goede traditie dat koren met jeugdige leden in Open Hof het seizoen met een verrassend 
concert afsluiten. Something inside… Zo luidt de titel voor het Zomerconcert - 2013. De wens was weer eens heel 
anders voor de dag te komen en samenwerking te zoeken met jonge mensen in Rotterdam die actief en goed lichte 
muziek beoefenen. Milène van de Smissen, Codartsstudente en ook docente zang lichte muziek coachte de grotere 
kinderen van de Kindercantorij Open Hof en leidde hun solistische aspiraties in goede banen. Ook is zij lid van het trio 
Sismusic, waarin ze samenwerkt met medestudente Sophie en pianist Rowan de Vos. Dit Trio treedt zelfstandig én 
samen met de koren op. Vertolkt worden o.a. de songs Something inside so strong, The rhytm of Life, Make me a 
Channel of Your peace, Cloudbusting. In deze titels zingen de aankomende professionals de soli. Ook kinderen van de 
kindercantorij, met Willem Blonk aan de vleugel.  
29 september - Trio vult Open Hof Concert  
Op die avond treedt een instrumentaal trio op. Het bestaat uit de musici Cora Greevenbosch op fluit, Charlotte 
Potgieter op viool en Willem Blonk op orgel en piano. De fluitiste groeide op in Ommoord, studeerde af aan het 
Sweelinck Conservatorium en is nu fulltime professioneel musicus. Charlotte Potgieter is afkomstig uit Zuid-Afrika, 
werd door Valery Gergiev in zijn tijd als chef-dirigent naar het Rotterdams Philharmonisch Orkest gehaald en is daar nu 
aanvoerder van de tweede violen.  
Het programma begint met een duet in vier delen voor fluit en viool van Telemann. Dan duikt het trio de diepte in met 
verrassende muziek van Bohuslav Martinů. Na enkele stukken in de Franse sfeer (o.a. een heel originele liedbewerking 
van Jean Langlais voor fluit en orgel) legt de violiste de verbinding met de Bach. Dat doet zij met delen uit zijn partita’s, 
afgewisseld door muziek van Eugen Ysaÿe. Van Johann Sebastian Bach staat ook de sonate in E voor fluit en orgel op 
het programma, alsmede zijn ´grote E-moll´, een van de meest indrukwekkende orgelwerken. Het concert eindigt met 
de Trio-Sonate in G, eveneens van Bach.  
27 oktober - Requiem Huub Oosterhuis in Open Hof 
Het  Koor Hemelsbreed zingt een van de jongste grotere werken op tekst van Huub Oosterhuis: het 16-delige 
‘Requiem’ Rust en Vrede.  
De muziek is gecomponeerd door Tom Löwenthal en geschreven voor soli, koor, viool, piano, orgel en samenzang. De 
vioolpartij wordt gespeeld door Charlotte Potgieter. Pianist Frank den Herder en organist Anton Doornhein 
completeren het instrumentaal ensemble, waarin heel vaak orgel en piano tegelijk tot klinken komen.  
Ook de ‘zaal’ kan meedoen in de samenzang – de melodieën zijn daarop toegesneden en eenvoudig. Vocale solisten 
zijn Melanie Greve en Elin Meijnen. Willem Blonk dirigeert. Bijzonder is dat Huub Oosterhuis zelf er ook zal zijn. Hij wil 
graag in een korte toespraak vragen beantwoorden die hem naar aanleiding van de tekst gesteld zijn. En wie een lichtje 
wil opsteken om een overledene te gedenken kan dat doen. 
 
22 december - Groot Kerstconcert in Open Hof 
De Open Hof Cantorij, het Hollands Kamerorkest en de organiste Gonny van der Maten verzorgen een uitdagend 
programma met muziek uit de Barok en de twintigste eeuw.  
Twee kleine cantates en een Magnificat van Buxtehude, het opgetogen ‘Hosianna, dem Sohne David’ van zijn Lübecker 
voorganger Franz Tunder en drie van de feestelijke ‘Magnificat-Einlagen’ van Bach vormen samen al de helft van het 
programma. In deze barokmuziek komen diverse bekende kerstmelodieën in fraaie arrangementen met orkest tot 
klinken. 
Een nieuw werk van de Belg Ludo Claesens (geb. 1956) voor koor, spreekstem, strijkorkest, althobo, slagwerk en orgel, 
getiteld Ero Cras, laat op verlerlei wijze de melodieën van ‘O kom, Immanuël’ en het bekendste gregoriaanse 
Magnificat opklinken. Dit laatste wordt op spannende wijze gezongen door een klein vrouwenkoor, dat bestaat uit 
Glenda Ossekoppele, Petra Arnold, Anje Aantjes, Cora Mulder en Mies Huizenga. De spreektekst wordt vertolkt door 
Jan Willem Doff.  
In het feestelijke ‘Hodie Christus natus est’ van Hendrik Andriessen is de vreugde van Kerst al volop hoorbaar, evenals 
in zijn variaties op ‘In dulci jubilo’. Slagwerker Léon de Laat, die een prominent aandeel in het werk Ero Cas heeft, 
soleert daaraan voorafgaand op zijn marimba. Een concert met vele medewerkenden op professioneel niveau! 
 
 
 
 
  

 


