Het programma van het Sweelinck Festival 2021 van de Stichting Henrick Baderorgel wordt mede mogelijk gemaakt door de
Gemeente Zutphen, het Fonds Podiumkunsten, Prins Bernhard
Cultuurfonds en het BNG Cultuurfonds.
Kijk op onze website www.baderorgel.nl waar u alle informatie
vindt over het reserveren van tickets, het deelnemen aan workshops, de concertprogramma’s en het aanbod aan cd’s en bladmuziek.
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SWEELINCK FESTIVAL
september -oktober 2021

J.P. Sweelinck
‘der Hamburger Organistenmacher‘

Programma

In 2021 is het 400 jaar geleden dat de in Deventer geboren Jan
Pieterszoon Sweelinck overleed. In Zutphen en Deventer wordt
hier veel aandacht aan besteed. Sweelinck wordt gezien als de
grootste componist die Nederland heeft voortgebracht. Hij verdient deze speciale aandacht niet alleen door zijn belang als
componist van tal van prachtige composities, hij was ook internationaal van grote betekenis voor de ontwikkeling van de
vocale en instrumentale muziek. Zijn roem strekte tot ver over
de landsgrenzen. Met name uit Duitsland kwamen jonge organisten naar Amsterdam om les te nemen bij deze vermaarde
organist en pedagoog. Op een bepaald moment waren in alle
hoofdkerken van Hamburg leerlingen van Sweelinck als organist werkzaam. Dit leverde hem de eretitel “Der Hamburger Organistenmacher” op.

12 sep 16u Orgelconcert – Van Sweelinck tot Bach I
Werken van o.a. Sweelinck, Scheidemann, Böhm, Buxtehude en
J.S. Bach · Klaas Stok, Baderorgel.
18 sep 10u30 Workshop Johannette Zomer en Marike Tuin
Vocale en instrumentale muziek uit de tijd van Sweelinck.
18 sep 20u Kaarsenkroonconcert door Johannette Zomer
(sopraan) en Marike Tuin (viola da gamba) met muziek van
Nederlandse componisten uit de tijd van Sweelinck, met name
Constantijn Huygens’ Pathodia Sacra et Profana.
02 okt 18u30 Beiaardconcert Wijnhuiscarillon – Frans Haagen
met werken van Jacob van Eyck en wereldlijke liedvariaties van
Sweelinck en zijn Duitse leerling Samuel Scheidt.
02 okt 20u Sweelinck is ‘HOT’ – Jazztrio HOT
Dit trio onderscheidt zich door het orgel als jazz-instrument te
gebruiken en presenteert met de liedvariaties van Sweelinck als
uitgangspunt een jazz-programma.

Klaas Stok, organist/dirigent, evenals Sweelinck geboren in
Deventer, is de vaste bespeler van het Baderorgel van de Walburgiskerk te Zutphen. Met de bouw van dit orgel, dat als een
van de mooiste van Nederland wordt beschouwd, werd vlak na
de dood van Sweelinck in 1643 begonnen. Klaas Stok is chefdirigent van het professionele NDR Vocaal Ensemble (voorheen
NDR-Chor) uit Hamburg en treedt hij veelvuldig op in de hoofdkerken van deze stad. Reden voor de Stichting Henrick Baderorgel om – op initiatief van Klaas Stok – een Sweelinck Festival
te organiseren waarbij de band tussen Sweelinck en Hamburg
centraal zal staan. Naast de concertserie zullen een aantal workshops gegeven worden waarin muziek van Sweelinck en tijdgenoten centraal staat.

13 okt 20u Concert Gesualdo Consort  – met de hoogtepunten
van de vocale composities van Sweelinck: een selectie van de
bewerkingen van alle 150 psalmen die van zijn hand verschenen, afgewisseld door hierop geïnspireerde improvisaties door
Klaas Stok op het Baderorgel.
22 okt  20u Orgelconcert – Van Sweelinck tot Bach II
De erfenis van Sweelick doorgegeven van leraar naar leerling,
met werken van Sweelinck, Scheidemann, Reincken en Bach.
Andreas Fisher, Baderorgel.
23 okt 10u30 Korenworkshop Sweelinck o.l.v. Klaas Stok
Koorwerken van Sweelinck en zijn leerlingen.
23 okt 20u Concert NDR Vocaal Ensemble Hamburg
o.l.v. Klaas Stok
Koorconcert met Cantiones Sacrae van Sweelinck en werk van
zijn leerlingen, waaronder Paul Siefert, Samuel Scheidt en Jacob
Praetorius.

