
Programmaoverzicht Nicolaïconcerten 2015 

 

 

Datum Bezoekers-aantallen  

 

Titel 

 

Uitvoerenden 

11 jan 500 CZ Nieuwjaarsduik, Muzikale voorzet op 

de Grand Départ 

o.a. De Steegzangers, 

stadsbeiaardier Malgosia 

Fiebig, Kamerkoor Sjanton, 

Berry van Berkum, Ko 

Zwanenburg,  

27 febr 65 Händels muzikale juwelen Sweelinck Barokorkest van het 

Conservatorium Amsterdam 

o.l.v. Johannes Leertouwer 

5-8 maart Festival Nieuwe Muziek in de Klaas 

5 maart 150 Open Performance Site Studenten en docenten HKU en 

KMT 

6 maart 15 Electronic versus wind en strings 

Schreck Ensemble voert 6 premières uit 

van Nederlandse componisten  

 

Tiziana Pintus viool 

Caroline Erkelens sopraan 

Ainhoa Gimenez basklarinet 

Berry van Berkum orgel 

 

7 maart 154 Music and Space 

Attacca Ensemble met ‘orgel en koper’ 

Composities van Piet Kee en Philip 

Glass  

 

Attaca ensemble o.l.v. Fokko 

Oldenhuis 

Feico deutekom, Berry van 

Berkum en Ko Zwanenburg, 

orgel 

koperensemble 

7maart 40 Duo Tom Wolfs & Niek Kleinjan 

Uit alle mogelijke slagwerk- en 

blaasinstrumenten toveren ze de meest 

wonderbaarlijke klanken tevoorschijn.  

 Tom Wolfs - klarinet  

Niek Kleinjan - slagwerk  

    

1 aug-5 sept 360 Zomerorgelconcerten Henk Verhoef, Hugo Bakker, 

Wouter van Belle, Ko 

Zwanenburg, Berry van 

Berkum, Dirk Luijmes 

6 sept 300 CZ Uitfeest 

 

Met o.a., Berry van Berkum en 

Ko Zwanenburg en 

saxofoonkwartet Blond, 

Malgosia Fiebig 

(stadsbeiaardier) 

12 sept 100 Open Monumentendag en Nationale 

Orgeldag 

Orgelvoettocht 

Ko Zwanenburg en Berry van 

Berkum 

28 nov 80 Bach voor en Bach na: muziek voor het 

einde van het kerkelijk jaar. 

Het kamerkoor en orkest Ars 

Musica o.l.v. Patrick van der 

Linden  

Berry van Berkum (orgelsoli) en 

Ko Zwanenburg, orgel 

(continuo)  

  

 

 



Toelichting bij 2015 

 

De Nieuwjaarsduik in de Nicolaikerk stond dit keer in het teken van de Grand Départ. In alle 

programmaonderdelen was iets van de Tour terug te vinden. De dag werd trditiegetrouw 

afgesloten met een cantatevesper. Veel bezoekers vonden deze middag de weg naar de 

Nicolakerk. 

 

In het kader van ‘school-gebonden’ voorstellingen mochten we in februari weer de 

studenten van het Sweelinck-conservatorium in Amsterdam ontvangen. Dit jaar stond het 

orkest onder leiding van Johannes Leertouwer en stond muziek van Händel op de 

lessenaars.Dit jonge samenwerkingsproject belooft veel voor de toekomst 

 

De samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht in de Open Performance Site, 

de start van het Festival Nieuwe Muziek, heeft zich al lang bewezen. Dit jaar was de 

belangstelling groter dan ooit en de kwaliteit van de composities wordt steeds beter. 

Ook heel veel bezoekers bij het concert met muziek van Piet Kee en Philip Glass door het 

Attaca-ensemble, koperblazers en onze ‘eigen’ organisten Berry van Berkum en Ko 

Zwanenburg. 

De concerten op de laatste dag van het festival werden, in samenwerking met het Centraal 

Museum, gehouden in de nieuwe Tuinzaal.  

 

De zomerorgelconcerten werden ook dit jaar zeer goed bezocht. In de zomer was in de 

Nicolaikerk een expositie ter gelegenheid van het 100e sterfjaar van orgelbouwer 

Maarschalkerweerd. Naast informatie over orgelbouw in het algemeen en orgelbouwer 

Maarschalkerweerd in het bijzonder, was in het koor van de Nicolaikerk een bespeelbaar 

orgel opgebouwd. Bij diverse concerten in de zomerorgelserie werd, naast de beide 

Marcussenorgels, ook dit orgel bespeeld.  

 

De Uitzondag en de daarop volgende Nationale Orgeldag mochten zich ook weer in veel 

bezoekers verheugen. Ook dit jaar werd een voettocht langs de orgels in de Zuidelijke 

Binnenstad georganiseerd, eindigend bij de traditionele zaterdagmiddagmuziek in de Dom. 

Een mooi samenwerkingsproject. 

 

Op verzoek van het Louis Hartloopercomplex werd het geplande Film en Orgel-concert 

verschoven naar januari 2016.  

 

Het laatste concert van 2015 in het kader van Oude Muziek in de Klaas, werd beter bezocht 

dan vorig jaar. Prachtige Adventsmuziek van Bach werd door Ars Musica ten gehore 

gebracht. 

 

Een overzicht van de programma’s van 2015 met meer detailinformatie is te vinden in de 

bijgevoegde programmaboekjes. Het volledige programma van de uitgevoerde concerten 

met foto’s is ook te vinden op: http://www.nicolaiconcerten.nl/archief.php 

 


