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Koepelconcerten 

2 april (2e paasdag) – Oosterkerk 15.30-16.30 uur
Orgelconcert door Sietze de Vries m.m.v.
Canticum Gregorianum o.l.v. Mark Heerink.
Dit jaar zal de aftrap van het orgelseizoen plaats-
vinden in de Oosterkerk door niemand minder dan 
Sietze de Vries. Deze organist geniet internationale 
bekendheid als  improvisator. Tijdens dit concert 
zal De Vries improviseren op gregoriaanse thema’s 
die gezongen worden door Canticum Gregorianum. Sietze de Vries

Bas Groenewoud

Hester Groenleer en Matthias Havinga

Fonte di Musica

14 oktober – Koepelkerk 15.30-16.30 uur
Koepelconcert door organist Peter van der Zwaag 
m.m.v. dubbelkwartet Fonte di Musica.
In 2017 behaalde organist Peter van der Zwaag 
de eerste prijs op het Internationale Sweelinck 
Orgelconcours in Haarlem. Een prestatie van 
formaat!
Zijn bijzondere orgelspel wordt tijdens dit concert 
afgewisseld door zang van het dubbelkwartet 
Fonte di Musica. Dit ensemble bestaat uit 
geoefende amateurzangers die tijdens het festival 
Hoorn-Oude Muziek Nu in 2017 de publieksprijs 
hebben behaald.

10 juni – Koepelkerk 15.30-16.30 uur
Koepelconcert door organist Bas Groenewoud 
m.m.v. Voces Cyriaci o.l.v. Mark Heerink.
Organist Bas Groenewoud is regelmatig te gast in 
Hoorn als solist en als begeleider bij het koor Voces 
Cyriaci.
Tijdens dit concert kunt u luisteren naar onder 
meer prachtige koor- en orgelmuziek uit de Engelse 
kerkmuziektraditie.

21 mei (2e pinksterdag) – Koepelkerk
15.30-16.30 uur
Koepelconcert door Matthias Havinga en
Hester Groenleer, blokfluit.
Matthias Havinga wordt gezien als een van de 
grootste orgeltalenten van deze tijd. Samen met 
Hester Groenleer vormt hij een vast duo dat streeft 
naar vernieuwende en verrassende programma’s.  
Ondanks ongebruikelijk repertoire zijn die 
concerten toch toegankelijk en gevarieerd. 



Zomeravondconcerten 

19 juli – Koepelkerk
20.00-21.00 uur
Birthe Blom, viool
Mark Heerink, orgel

30 augustus – Koepelkerk
20.00-21.00 uur
Wout Oosterkamp,  zang
Mark Heerink, orgel

Promenadeconcerten 

Acht korte inloopconcerten van 15 minuten met 
de mogelijkheid om na afloop van elk concert 
uitleg te krijgen van stadsorganist Mark Heerink 
over de werking van het orgel. Daarnaast is er 
gelegenheid om het instrument van binnen te 
bekijken.

2 september – Koepelkerk vanaf 13.00 uur
Promenadeconcerten tijdens de Hoornse 
Kunstmarkt. 

8 september – Koepelkerk vanaf 12.00 uur
Promenadeconcerten tijdens de Open 
Monumentendag. Tijdens het orgelspel worden 
foto’s van Hoorn getoond op een groot scherm. 
Deze foto’s zijn gemaakt door de Hoornse 
fotograaf Hans Albers.

Birthe Blom

Mark HeerinkWout Oosterkamp

25 juli – Lutherse Kerk  13.00-13.30 uur
Galina Elshaeva, orgel
1 augustus – Koepelkerk  13.00-13.30 uur
Gert van Hoef, orgel
8 augustus – Foreestenhuis  13.00-13.30 uur
Henk van Zonneveld, orgel en
Barbara Erdner, viool
22 augustus – Lutherse Kerk  13.00-13.30 uur
Wim Dijkstra, orgel

Zomermarkt lunchconcerten 

Galina Elshaeva Gert van Hoef



www.orgelconcerten-hoorn.nl

Het Doe-orgel in Hoorn

Educatief project voor kinderen m.m.v. Marit 
Doodeman en stadsorganist Mark Heerink.
13 mei – Koepelkerk 14.30-15.30 en 16.00-17.00 uur 
9 sept. – Koepelkerk 13.00-14.00 en 15.00-16.00 uur

Het Doe-orgel in Hoorn is een educatief project 
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Het Doe-orgel is 

een bouwpakket van 
een kerkorgel en de 
kinderen mogen zelf alle 
onderdelen in elkaar 
zetten. En als het orgel 
klaar is dan… spelen 
maar! Vervolgens mogen 

de kinderen mee naar de koorzolder van de kerk 
waar het grote Maarschalkerweerdorgel staat. 
Het orgel wordt gedemonstreerd en de kinderen 
mogen ook binnen in het orgel kijken en vertellen 
wat ze allemaal herkennen van het Doe-orgel. Tot 
slot mogen de kinderen zelf spelen. Meer info: 
m.heerink@planet.nl

Op pad met Sweelinck

7 oktober – Koepelkerk 15.30-16.30 uur
Tijdens dit concert maakt men een dag mee 
uit het leven van Jan Pieterszoon Sweelinck. 
Willem Woestenburg vertelt over het leven van 
Sweelinck en geeft uitleg over zijn composities. 
De stadsorganist van Hoorn, Mark Heerink, zal 
een aantal orgelwerken van Sweelinck uitvoeren 
op het Kloporgel. Info: m.heerink@planet.nl

Hoornse orgels in vogelvlucht

Unieke beelden van de Hoornse kerken en 
orgels gemaakt met een drone. Een initiatief van 
stadsorganist Mark Heerink.
Kijk op www.orgelconcerten-hoorn.nl 

Alle concerten zijn gratis toegankelijk met een 
collecte na afloop.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze 
activiteiten geef dan uw e-mailadres door aan 
m.heerink@planet.nl en voorafgaand aan elk 
concert krijgt u een mail met daarin aanvullende 
informatie over de concerten.

Jan Pieterszoon Sweelinck


