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Beste liefhebber van de Duyschot-concerten, 

Zaterdag 17 december kunt u bij Duyschot genieten van een concert in 
kerstsfeer. Vocaal Ensemble Voxtet brengt dan Christmas Carols en 
andere kerstliederen ten gehore. Ze worden op het orgel begeleid door 
Arjan Veen die ook diverse intermezzo’s zal spelen.  

De aanvang is dit keer 20.00 uur en na afloop bent u van harte 
welkom voor een praatje, een glaasje en een hapje. 

Zaterdag 17 december a.s. Aanvang: 20.00 uur. Dorpskerk, Kerkplein 
13, 3342 BJ H.I.Ambacht. Toegang: € 10,-. Jongeren tot 18 jaar gratis. 
Nadere informatie: www.duyschot.nl. Facebook: Duyschot Concerten.  
U bent van harte welkom! 

Arjan Veen 

Op de website van Arjan Veen staat: “Het is mijn missie om de 
muzikale kunst uit het verleden tot leven te brengen en daarbij 
nieuwe artistieke wegen in te slaan.” 

Arjan Veen is concertorganist, kerkmusicus en dirigent. Hij is als 
(cantor-) organist verbonden aan de Maartenskerk in Doorn en de 

Grote kerk van Vianen. Als 
Vesperorganist is hij verbonden 
aan de Domkerk te Utrecht. 

Arjan Veen behaalde zijn 
Bachelor en Masterdiploma orgel 
aan het Rotterdams 
Conservatorium en studeerde bij 
Aart Bergwerff, Ben van Oosten 
en Hayo Boerema. Zijn 
Masterrecital orgel sloot hij 
summa cum laude af in 2015. Hij 
behaalde meerdere prijzen bij 
internationale orgelconcoursen en 
volgde onder meer masterclasses 
bij Hans-Ola Ericsson, Jürgen Essl 
en Peter Planyavsky. 

Arjan sloot zijn studie 
Koordirectie (Master) aan het 

Koninklijk Conservatorium te Antwerpen in juni 2022 succesvol af. 

http://www.duyschot.nl/


Onlangs is hij benoemd tot dirigent van het Eindhovens kamerkoor 
(EKK). Naast orgelprojecten- en concerten, dirigent, begeleider en 
zanger is Arjan tevens actief als piano- en orgeldocent. 

Voxtet vocaal ensemble 

 

Voxtet Vocaal Ensemble is in 2010 begonnen vanuit het verlangen om 
intiem doch groots te musiceren. Vanuit een lange ervaring als 
amateurzangers zijn we enthousiast en voortvarend aan de slag 
gegaan. 

De meesten van ons zijn van 
verschillende koren lid of lid 
geweest; te denken valt aan het Sint 
Joris Kamerkoor, VU Kamerkoor, 
Sweelinck Cantorij en diverse andere 
gevestigde muziekgezelschappen. 
Ook zingen we regelmatig op 
projectbasis. 

 

 

  



Programma (onder voorbehoud) 

Willcocks: Once in Royal David’s City 
Willcocks: O come, all ye faithful 
intermezzo 
Holst: In the bleak midwinter 
Kirkpatrick: Away in a manger  
Rutter: Shepherd’s pipe Carol  
 Intermezzo 
Virgin Mary 
 Follow that Star 
Hoe leit dit Kindeken 
 Intermezzo 
 Willcocks: Gabriel’s message 
Dark: In the bleak midwinter 
Willcocks: Hush! My dear, lie still and slumber 
Intermezzo 
 Tavener: Little Lamb. 

 

Terugblik op het vorige concert 
Enkele foto’s en de link naar enkele videofragmenten van dit prachtige 
concert vindt u hieronder. 

 

Videofragmenten Jos van der Kooy 

https://www.youtube.com/watch?v=mK8ky1xbb0E&t=5s


 

 

Het bestuur van de stichting Duyschot-concerten wenst u fijne 
feestdagen en een gelukkig en muzikaal nieuwjaar! 
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Concertseizoen 2022 – 2023 

 

Zaterdag 15 oktober 2022   
16.00-17.00 uur  
Gerrieke Verheij (barokcello, 
blokfluit) 
Ilan Danin (virginaal, orgel) 

  
 

Buitenland in Engeland 
Een concert rond het internationale muzikale leven waardoor 
Londen uitblonk in het Europa van de 18e eeuw. Gerrieke 
Verheij en Ilil Danin presenteren in dit programma diverse 
buitenlandse componisten die een gedeelte van hun carrière in 
Londen hebben doorgebracht, zoals Francesco Barsanti, 
Giuseppe Sammartini.  Johann E. Galliard.   
 

Zaterdag 19 november 2022 
16.00-17.00 uur  
Jos van der Kooy 

Muzieklezing   
Jos van der Kooij is uniek in zijn lezingen over bepaalde 
muzikale onderwerpen. Tijdens de lezing illustreert hij zijn 
verhaal met muziekfragmenten die hij zelf op het orgel speelt.  

Zaterdag 17 december 2022 
20.00-21.00 uur  
Arjan Veen orgel 
Voxtet Vocaal Ensemble 

Kerstconcert    
Zie de nieuwsbrief van november (deze nieuwsbrief) voor het 
programma onder voorbehoud. 
Na afloop is er zoals gebruikelijk gelegenheid voor een praatje 
met een glaasje.  

Zaterdag 14 januari 2023 
16.00-17.00 uur  
Bart Jacobs 

Orgelconcert 
Het programma wordt later bekend gemaakt. 

Zaterdag 18 februari 2023    
16.00-17.00 uur  
Duo Upon the Wind  
- Sabine d’Hont (9 (!) blokfluiten) 
- Remco Jacobs (zang en 
barokgitaar)  

Engelse muziek uit de renaissance 
Een Engels programma met oude muziek van o.a. Dowland, 
Holborne en Purcell, gecombineerd met moderne composities 
van Remco Jacobs. Een programma met veel afwisseling: 
snelle en opzwepende dansen en mooie langzame melodieën 
met daarbij enkele oude en nieuwe songs.  
 

Zaterdag 18 maart 2023 
16.00-17.00 uur  
Rie Kimura (viool) 
Pieter Jan Belder (klavecimbel)  

Gemengd barokconcert  
Een gemengd programma met klavecimbel, orgel en viool.  
Muziek van drie Johannen: Johann Sebastian Bach, Johann 
Ludwig Krebs en Johann Georg Pisendel. 
 

Zaterdag 15 april 2023 
16.00-17.00 uur  
Van Swieten Society 
Kate Clark - fluit, Heleen Hulst en 
Ivan Iliev – viool, Elisabeth Smalt - 
altviool Diederik van Dijk - cello  
Bart van Oort - fortepiano 

The great musical Empire 
Door de Industriële Revolutie die in Engeland begon was een 
van    ‘s werelds rijkste middenklassen ontstaan. Dit was de 
voedingsbodem voor een briljant muziekleven. Wij krijgen een 
keuze te horen met composities van o.a. Händel, Clementi, 
Dussek, Haydn/Salomon. 

 
  



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 
• De Sitter Bloemen 
• Rabobank 
• Xebius Digital Printing 
• Operando 

 

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. 
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