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Beste ontvangers van de Duyschot Nieuwsbrief, 

Hierbij de nieuwsbrief van maart met een terugblik op het concert 
van 29 februari een vooruitblik op het concert van 21 maart en de 
gebruikelijke algemene informatie over prijzen, abonnementen en het 
jaarprogramma. 

Veel leesplezier! 

 

Terugblik op 29 februari 2020 

Niels-Jan van der Hoek heeft ons op 29 februari  j.l. verwend met een 
prachtig en verrassend programma rond barokmuziek. Hij vertelde 
dat het Duyschot orgel oorspronkelijk voor een grotere kerk gebouwd 
is. Daarom opende hij met registers in een bescheiden volume.  Een 
stemmig Kyrie en een Fuga, beide van Johann Sebastian Bach, werden 
gevolgd door twee psalmen van Johann Christoph Oley. De intieme 
orgelklanken verleenden deze werken een bijzondere innigheid.   

Daarna verhuisde Niels-Jan naar een Spinett-Virginaal, een kopie van 
een instrument Hans Ruckers uit 1599. Op dit instrument vertolkte hij 
werken van Jan Pzn. Sweelinck, William Byrd en een onbekende 
componist uit een manuscript van S. van Soldt (16e eeuw).   

Een tweede instrument stond al klaar: een Muselaer-Virginaal . Ook 
een kopie van Hans Ruckers, maar nu van een instrument uit 1624. 
Hierop speelde Niels-Jan weer een  werk uit het Van Soldt manuscript, 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.duyschot.nl&data=02%7C01%7C%7C3bc1fa30d46f407e311c08d6a39af25b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636876283218722085&sdata=qeyf1TauKO8muQm0EAiGASu9UHm1wTeYKtUNsO4XClo%3D&reserved=0


een melancholieke Pavane van Thomas Tomkins en een virtuose 
Pavane van Sweelinck.  

En toen mocht het publiek kiezen welk virginaal zij het mooiste vond. 
Het werd het virginaal uit 1624, waarop Niels-Jan een toegift speelde.  
Het concert werd besloten met een majestueus werk van Bach: Bach 
BWV 769a met vijf variaties op het kerstlied van Martin Luther: ‘Von 
Himmel hoch da komm’ Ich her’.  

Een zeer geanimeerd en gevarieerd concert! 

 

Komend concert op 21 maart 2020 

Pianist Wouter Harbers en violist Robert Cekov laten horen hoe 
muziek wordt beïnvloed door de plek waar het geschreven is. In 
muziek uit Frankrijk voel je de sfeer van het gemoedelijke Franse 
landschap. In de Peer Gynt suite maak je een serene zonsopkomst mee, 
maar even later ook een daverende trollendans in de hal van de 
Bergkoning. En muziek van verschillende Weense componisten lijkt 
verdacht veel op elkaar. 

Die opvallende connectie tussen locatie en muziek maken Wouter en 
Robert duidelijk in ‘Muzikale Wereldreis’. Steeds voeren ze een aantal 
muziekstukken uit die in dezelfde regio of hetzelfde land zijn 
gecomponeerd. De overeenkomsten zijn dan zelfs voor de ongetrainde 
luisteraar te horen. 

Klassieke muziek van o.a. Chopin en Debussy komt aan bod, maar ook 
hedendaagse componist Ludovico Einaudi. De beroemde Vijfde 
Hongaarse Dans van Brahms laat de vloer trillen. Van achter het 
orgel laat Wouter een opgewekte volksdans in de ‘Gigue’ van Bach 
horen. 

Tussen de muziekstukken door vertelt Wouter op zijn eigen, vrolijke 
manier over de componisten en de achtergrond van de muziek. Zo zal 
dit duo een compleet en onvergetelijk programma verzorgen! 



 

Tenslotte: 
De afgelopen jaren bleek vaak dat de bezoekers de korting van 1 euro 



voor 50+ en CJP-pas aan ons teruggaven. “Stop dat maar in de pot”, 
werd dan gezegd. Daarom zijn we dit seizoen overgegaan op een 
gemeenschappelijke prijs van € 10,- voor alle bezoekers boven 18 jaar. 
Tot 18 jaar blijft de entree gratis.  

Overzicht van alle concerten in seizoen oktober 2019 – april 2020 

 
Abonnement op de hele serie concerten 
Overweeg om een abonnement op de gehele concertserie aan te schaffen. 



Deze kost €45,- en voor 65+ €40. 

Vrienden van het Duyschot-orgel krijgen hierop echter €20 korting!   

De abonnementen behoeft u niet te bestellen maar zijn verkrijgbaar aan de kassa 

van het concert. 

Sponsoren van de Duyschot Concerten 
De volgende sponsoren maken de Duyschot Concerten mede mogelijk: 

• Fonds Podium Kunsten 
• Stichting CAI fonds 
• Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
• De Sitter Bloemen 
• Pieter Dijksman, muziekproductie en fotografie 
• Wisse Makelaardij B.V. 
• Rabobank 
• Xebius Digital Printing 
• Operando B.V. 
• Musica Docet 

 

Privacyverklaring 
Op 25 mei 2018 werd de nieuwe privacywet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 
In deze wet is voorgeschreven hoe een organisatie om moet gaan met 
persoonsgegevens. 
Over privacy willen we graag helder zijn. Omdat u uzelf heeft  aangemeld als 
ontvanger van onze nieuwsbrief, gaan we er vanuit dat wij uw toestemming 
hebben om uw gegevens voor dat doel bij te houden. Deze gegevens gebruiken 
wij alleen voor onze nieuwsbrief. De gegevens worden nooit aan anderen 
verstrekt.  Mocht u hiertegen op een moment bezwaar hebben of mocht u de 
nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u ons dat altijd melden 
via info@duyschot.nl. 

 

 

Facebook: Johannes Duytschot op Facebook 
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