Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk
pauzeconcert op woensdag 30 augustus 2006 12.45 - 13.15
Christa Hijink behaalde in 1999 haar diploma Orgel Uitvoerend Musicus
met een recital in de Grote of St. Bavokerk te Haarlem. Ze studeerde aan
het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam bij achtereenvolgens Hans
van Nieuwkoop, Pieter van Dijk en Jacques van Oortmerssen. Naast orgel
studeerde ze koordirectie, kerkmuziek en clavecimbel.
Christa Hijink is op concerterend gebied actief in binnen- en buitenland en
zowel solistisch als als continuospeler. Ze is cantor - organist van de
Bergkerk te Amersfoort. Naast haar muzikale activiteiten is ze actief als in
de organisatie van festivals (Festival Voor de Wind, Grachtenfestival,
Festival Luchtkastelen, Internationaal Orgelfestival Haarlem (2006) en
zakelijk leider van Bachkoor Holland.
---------------------------------------------------------------------------------------De pauzeconcerten zijn mede mogelijk gemaakt door: Stichting Fonds 1818,
het Prins Bernard Cultuurfonds en M.A.O.C Gravin van Bylandt Stichting.
Het eerstvolgende pauzeconcert in de Raad van State (Gotische Zaal)
Woensdag 13 september 12.45 uur, (zie ook agenda www.raadvanstate.nl)

U kunt zich aanmelden als donateur.
Een inschrijvingsformulier ligt op de tafel bij de uitgang.
Meldt u zich nu aan dan krijgt u de Bach CD voor de halve prijs.
‘Bach’ CD met Jan Hage, orgel en het Residentie Kamerkoor o.l.v. Jos Vermunt:
6 Schübler-Choräle, Concerto in a moll, Sonate VI en Fantasia en Fuge in g-moll (15 euro)

In diverse media is de aankondiging van het orgelconcert door Jan Hage
op het Metzler-orgel in de Grote of St. Jacobskerk niet goed vermeld.
Dit moet zijn: hedenavond woensdag 30 augustus om 20.15 uur:
Op het programma staan werken van:
Bach, Respighi, Mozart, Reger en Reubke
Voor meer informatie: www.janhage.nl

Uitvoerende: Christa Hijink (Amersfoort), orgel
---------------------------------------------------------------------------------------1. Ouverture in C-Dur (uit KV 399) W.A. Mozart
Grave - Allegro
(1756 - 1791)
2. Unter der Linden grüne
4 variaties

J. Pzn Sweelinck
(1562 - 1621)

3. Preludium en Fuga in d-moll,
BWV 539

Johann Sebastian Bach
(1685 - 1750)

Uit de verzameling ‘Flores de Musica’ van Antonio Martin y Coll:
4. Obra de Lleno de 1o tono: 3 delen anoniem, Spanje, 17e eeuw
5. Espagnoletta

anoniem, Spanje, 17e eeuw

6. Pasticcio (uit ‘Organ Book’)

Jean Langlais
(1907 - 1991)
---------------------------------------------------------------------------------------Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten,
stellen we uw bijdrage op prijs (richtbedrag 2,50 euro p.p.).
Hiervoor staat een bus bij de uitgang.
Het eerstvolgende pauzeconcert in de Kloosterkerk:
Woensdag 6 september 2006: Andreas van Zoelen, saxofoons
Onze website met o.a. het eerstvolgende programma, informatie
over de nieuwe cd is te vinden op: www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

