Over het duo:
Cristel De Meulder en Jan Van Mol stonden aan de basis van Clacant en werken al
samen sinds 1995. Zij gaven concerten zowat overal in Europa en ver daarbuiten:
Zuid-Afrika, Filippijnen, Brazilië, Japan, Uruguay, Argentinië …
Hun cd “Exsultate Jubilate” en « Tota Pulchra es" kenden een groot succes. De «
Cantio Sacra », opgenomen in de abdijkerk van Grijo in Portugal was een
ontdekking. Hun nieuwe cd, « Laudate Dominum » wil geen musicologische
verkenning zijn maar gewoon brengen « wat de mensen graag horen » …
Zij werken dit seizoen een programma af van meer dan 40 concerten af met
recitals in Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen. Concerten in de
kathedralen van Biella, Koszalin, Bourg en Bresse, Selby (Celebrity recital).
« Nous continuons à recevoir des avis les plus élogieux du genre : c’était prodigieux
… » (Han sur Lesse, 26.06)
« Wij kijken met veel genoegen terug op jullie concert dat door de aanwezigen
zeer werd gewaardeerd » (Ottersum 31.05)
« Les retours qui me sont parvenus sur votre prestation ne sont que positifs.
J’espère pouvoir entendre une prochaine fois. »
(Mgr. Jean-Michel di Falco Leandri, bisschop van Gap-Embrun)

Eerstvolgende orgelconcert op de zaterdagmiddag (aanvang 16.00 uur):
21 november, Geerten van de Wetering & Harmen Trimp: uitvoering complete
orgeloeuvre van Anthon van der Horst.
---||---Eerstvolgende pauzeconcert is op 2 december: Dutch Art Works Ensemble:
Hanna Lindeijer (barokhobo), Femke Huizinga (barokviool), Kim Stockx
(barokfagot), Petr Hamouz (barokcello), Jörn Boysen (klavecimbel)

Programma pauzeconcert

Woensdag 18 november 2015 12.45 - 13.15 uur

Johann Gottfried WALTHER
(1684 - 1748)

Antonio VIVALDI
(1678 – 1741)

Johann Ludwig KREBS
(1713 – 1780)

Concerto del Signr. Meck,
appropriato all’ organo
-Allegro
-Adagio
-Allegro

Nulla in mundo

Fantasia à gusto Italiano in F
(à 2 Claviere è Pedale)

Uitvoerenden: Cristel De Meulder (sopraan)
en Jan van Mol (orgel)

Anonymus (ca 1700)

Intonuit de coelo
-Rec.: Intonuit de coelo
-Aria : Hic est largitor donorum
-Alleluia.

----||----

Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, wordt van de
bezoekers een bijdrage naar draagkracht gevraagd; richtbedrag €3,50.
Daarvoor is het mandje bij de uitgang bestemd.

