Recente activiteiten Andriessen/De Klerk Stichting
Na het Andriessen/De Klerk Festival 2017, waarin we de 125ste geboortedag van Hendrik Andriessen
en de 100ste geboortedag van Albert de Klerk herdachten, heeft de Andriessen/De Klerk Stichting in
2018 haar reguliere activiteiten voortgezet. Hieronder een overzicht van de belangrijkste activiteiten
in de periode 2018-2019.

Concerten
December 2018: Kerstconcert
Op zondagmiddag 9 december 2018 organiseerde de Andriessen/De Klerk Stichting een concert in de
St. Josephkerk, waarbij voornamelijk kerstmuziek was geprogrammeerd. Het programma stond bol
van mooie, verrassende juweeltjes. Bovendien uitgevoerd door jonge musici, die op hoog niveau
muziek maakten. Vocaal kwartet Zangkasteel, mezzosopraan Yannah Bruins, bariton Jouke Wijmenga
en organist Jeroen Koopman stonden garant voor een mooie uitvoering. Er klonken onbekende
werken zoals het prachtige ‘Vrede’ van Hendrik Andriessen, maar ook schitterende bewerkingen van
bekende kerstliederen, zoals ‘O Kerstnacht, schooner dan de dagen’ van Albert de Klerk.

Mei 2019: Workshop en concert conservatoriumstudenten
De Andriessen/De Klerk Stichting organiseerde op 17 en 18 mei 2019 een tweedaagse workshop voor
conservatoriumstudenten in de Haarlemse St. Josephkerk. De bekende organist Leo van Doeselaar,
zelf een oud-leerling van Albert de Klerk, gaf les over een aantal door hem geselecteerde
orgelwerken van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk. Tijdens het Andriessen/De Klerk Festival
2017 verzorgde Van Doeselaar al een workshop over de orgelwerken van Andriessen en De Klerk. De
reacties waren zo positief, dat studenten en net afgestudeerde organisten opnieuw de unieke kans
kregen om kennis te maken met dit bijzondere repertoire.
De deelnemers aan de workshop gaven op zondag 19 mei een concert in St. Josephkerk. Tijdens dat
concert lieten zij horen wat ze in de twee dagen daarvoor hadden geleerd tijdens de workshop van
Leo van Doeselaar.

Oktober 2019: Liederenrecital
De twee mezzosopranen Sterre Kooi en Liza Lozica verzorgden op 27 oktober 2019 een
liederenrecital in de Lutherse kerk Haarlem. Ze werden daarbij begeleid door de pianist David Bollen
Op het programma stonden werken van Hendrik Andriessen, zijn broer Willem Andriessen en
Jurriaan Andriessen, een zoon van Hendrik. Ter nagedachtenis aan de eerder dit jaar overleden
Caecilia Andriessen, speelde David Bollen het Menuet voor piano, dat Hendrik Andriessen in 1944
componeerde voor zijn dochter Caecilia.

Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaaar. Hierin brengen we onze vrienden en donateurs op
de hoogte van de recente ontwikkelingen: komende concerten, terugblik op voorgaande concerten,
etc.

Website
De website wordt continu up to date gehouden. Bezoekers vinden hierop onder meer de werklijsten
van beide componisten, een overzicht van de inhoud van de beschikbare bladmuziek en
concertaankondigingen.

YouTube
Om niet alleen de bezoekers van onze concerten kennis te laten maken met het werk van Andriessen
en De Klerk, plaatsen we geluidsfragmenten op het YouTube-kanaal van de stichting. Het kan daarbij
gaan om opnames die gemaakt zijn tijdens onze concerten, maar ook om historische opnames die
ons ter beschikking zijn gesteld.

Bibliotheek
De bibliotheek van de Andriessen/De Klerk Stichting beschikt inmiddels over een ruime collectie
bladmuziek. Koren, orkesten en individuele musici kunnen deze bladmuziek lenen. Op die manier
proberen we het uitvoeren van werken van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk te stimuleren. De
bibliotheek wordt continu aangevuld met nieuwe partituren.

