STICHTING INTERNATIONALE ZOMERORGELCONCERTEN HULST

NIEUWSBRIEF NUMMER 6
Beste orgelvrienden,
Met veel plezier presenteren wij u het openingsconcert in de cyclus Internationale
Zomerorgelconcerten te Hulst. Een bijzonder concert, omdat het een duoconcert met twee
organisten betreft. Op het programma staan naast solowerken ook werken voor twee orgels.
Een primeur in de historie van de orgelconcerten in Hulst!
Twee orgels met vanzelfsprekend het grote Loys Isoré-orgel, dat we van de concerten in al
z’n veelzijdigheid kennen. Daarnaast ook het kleine koororgel van Vermeulen, dat op het
concert voor echo-effecten gaat zorgen.
Mis deze primeur niet en komt allen naar dit concert:
8 JUNI 2012, 20.00u: KEES VAN EERSEL EN MARCEL MANGNUS

Over de organisten
Kees van Eersel: goede wijn behoeft geen krans! We kennen
Kees maar al te goed in Hulst, niet voor niets speelde hij reeds
driemaal eerder bij ons. Stuk voor stuk prachtige concerten
uitgevoerd door een kwaliteitsorganist van het eerste uur.
En Marcel Mangnus: de jonge organist-titularis van de
Basiliek speelt een thuiswedstrijd op 'zijn' orgel en is
bevoorrecht om dat te mogen doen met een meester
die voor hem ook leermeester is. Want Marcel blijft
zich graag bijscholen bij Kees.
Hieronder leest u wat meer over de organisten.
Verderop vindt u het concertprogramma.
Kees van Eersel (* 1944, Vlaardingen) ontving in de zestiger jaren een breed geschakeerde
vakopleiding aan de conservatoria van Rotterdam (hoofdvak orgel - bij Piet van den Kerkhoff
en George Stam - en piano, bijvakken koordirectie, compositie, zang en viool) en 75/76
Utrecht (Kerkmuziek -o.a. hymnologie, liturgiek, koordirectie en zang). In 1971 behaalde hij
bij André Verwoerd de Prijs van Uitnemendheid. In 1969 studeerde hij aan de Schola
Cantorum te Parijs bij Jean Langlais en behaalde aldaar de Prix de Virtuosité met de
hoogste onderscheiding.
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In 1974 werd hij benoemd als cantor-organist van de
Grote of Maria Magdalenakerk te Goes, een post die hij
bekleedde tot aan zijn pensionering augustus 2009.
Tevens studeerde hij voor beiaardier aan de Ned.
Beiaardschool te Amersfoort. Eind jaren ’80 werd hij
beiaardier van Zierikzee en Veere, in deze laatste plaats
is hij dat tot op heden.
Kees van Eersel behaalde diverse prijzen en
onderscheidingen op de internationale orgelconcoursen
van Brugge, Arnhem, St. Albans, Innsbruck, Linz. Van zijn
spel verschenen gr. platen, cd’s en dvd’s. In 1992
publiceerde hij een methode “Koraalimprovisatie” en
composities voor zeer uiteenlopende bezettingen.
Tenslotte was hij tot de zomer van 2011 dirigent van het
door hem in 1988 opgerichte Zeeuws Vocaal Ensemble.
Met dit koor nam hij een cd op met eigen kerkelijke
composities.
Site: www.freewebs.com/keesvaneersel

Marcel Mangnus (Hulst, 1986) volgde zijn muzieklessen aan de Zeeuwse Muziekschool te
Hulst. Hier kreeg hij o.a. les van Jos Vogel. Ook volgde hij solfègeles en koorzang aan de
Stedelijke Muziekacademie te Sint-Niklaas.
Na zijn middelbare schoolperiode studeerde Marcel
verder aan het Koninklijk Conservatorium te Gent bij
orgeldocent Ignace Michiels, kathedraalorganist in
Brugge. In 2007 behaalde hij zijn Bachelordiploma
Uitvoerend Musicus en in 2009 schreef hij zijn scriptie en
presenteerde zijn eindproject. In 2010 behaalde Marcel
zijn Masterdiploma Uitvoerend Musicus. Hij slaagde met
de grootste onderscheiding voor het Eindexamen Orgel in
de Kathedraal te Brugge. Tevens behaalde hij het
diploma Lerarenopleiding in de muziek
(Muziekpedagogie).
Marcel Mangnus is organist-titularis van de H.
Willibrordusbasiliek te Hulst, waar hij het Frans-barokke
Loys Isoré-orgel uit 1610 bespeelt. Hier is hij als organist
verbonden aan het Dameskoor te Hulst en de Cantorij der
Basiliek. Ook is hij als begeleider actief bij diverse koren in de regio. Als uitvaart-organist is
Marcel werkzaam in Oost Zeeuws-Vlaanderen en België. Daarnaast heeft hij een eigen
lespraktijk en is lid van de Orgelcommissie te Hulst. Momenteel bekwaamt Marcel zich
verder in het orgelspel bij Kees van Eersel.
Site: www.marcelmangnus.weebly.com
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Programma orgelconcert Kees van Eersel / Marcel Mangnus
8 juni 2012
Twee orgels
1) Concerto voor twee orgels van Josef Blanco (ca. 1750-1811)
Twee orgels
2) Arietta in F (9 variaties) van Johann Pachelbel (1653-1706)
Marcel Mangnus
3) Selectie Inventies + Sinfonia's van Johann
Sebastian Bach (1685-1750)
*Inventie nr. 1 in C (BWV 772)
*Inventie nr. 2 in c (BWV 773)
*Inventie nr. 4 in d (BWV 775)
*Inventie nr. 8 in F (BWV 779)
*Inventie nr. 13 in a (BWV 784)
*Sinfonia nr. 3 in D (BWV 789)
*Sinfonia nr. 6 in E (BWV 792)
*Sinfonia nr. 10 in G (BWV 796)
*Sinfonia nr. 11 in g (BWV 797)
*Sinfonia nr. 12 in A (BWV 798)
Kees van Eersel
4) Suite du second Ton van Jean Adam Guilain (1680-1739)
*Prélude
*Tierce en taille
*Duo
*Basse de Trompette
*Trio de Flûtes
*Dialogue sur les Grands Jeux
*Petit Plein jeu
5a) Koraalvoorspel 'Allein Gott in der Höh'sei Ehr' (BWV 663) van J. S. Bach
5b) Geïmproviseerde zetting Kees van Eersel
6) Concerto in G dur. (BWV 571) van J.S. Bach
- Allegro
- Adagio
- Allegro
Twee orgels
7) Sonata in G voor twee toetsinstrumenten (HWV 579) van Georg Friedrich Händel (16851759)
U ziet: een prachtig vol programma waarin de orgels en de kerk volledig tot hun recht zullen
komen en waarin vooral u als concertbezoeker zult genieten van al dit moois.
Wij heten u graag van harte welkom op dit concert !
Stichting Internationale Zomerorgelconcerten Hulst
Mei 2012
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Volgende concerten:
*22 JUNI: FRANNZ PROMNITZ VON PROMNITZAU (Duitsland)
*6 JULI: JORIS VERDIN (Belgie)
*20 JULI: TON KOOPMAN (Nederland) [200e concert!]

Foto: Johan Overmeire

Aarzel niet om deze Nieuwsbrief door te sturen naar andere orgelliefhebbers en
geïnteresseerden!
Indien zij prijs stellen om deze Nieuwsbrief ook te ontvangen, gelieve een e-mail te sturen
naar:
orgelconcertenhulst@gmail.com. Als u geen prijs mocht stellen op de Nieuwsbrief, wilt u dat
ook aan ons laten weten zodat wij uw adres kunnen verwijderen uit de verzendlijst. Bij
voorbaat dank.
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