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Beste orgelvrienden,
Met veel plezier presenteren wij u het openingsconcert in de 38e cyclus van de orgelconcerten te Hulst.
Zoals u in onze vorige nieuwsbrief hebt kunnen zien, zijn wij er weer in geslaagd ook voor 2013 een
prachtige reeks van concerterende organisten aan u te kunnen presenteren.
Voordat wij naar het openingsconcert gaan, willen wij eerst nog onze dank uitspreken aan Emiel Saman
voor het beschikbaar stellen van de prachtige foto’s van het jubileumconcert van Ton Koopman vorig jaar
op 20 juli. In onze eerste nieuwsbrief hebben wij deze foto’s geplaatst en daar zijn lovende reacties op
gekomen. Emiel, bedankt daarvoor!
Het openingsconcert van volgende week vrijdag 14 juni begint met een
aanstormend talent uit het diepe zuiden van Frankrijk: Maxime Heintz.
Deze dertiger is een barokspecialist en dan met name franse barok.
Na zijn conservatoriumopleiding in Marseille, alwaar hij een eerste prijs behaalde,
vervolmaakte hij zijn orgelspel te Lyon bij de wereldvermaarde Louis Robilliard.
De CD van Maxime Heintz met werken van Balbastre en Boëly is alom geprezen.
Hij gaat ons in Hulst een prachtig programma brengen op een orgel dat hem als barokspecialist zou
moeten liggen.
We nodigen u daarom van harte uit voor het openingsconcert van de zomer-orgelcyclus 2013.
Openingsconcert Zomerorgelconcerten Hulst
14 JUNI 2013, 20.00u: MAXIME HEINTZ
Maxime Heintz (*1982 Chalon sur Saone) ontdekte op 13jarige leeftijd het orgel in Montélimar en hierdoor geraakt
begon zijn muzikale loopbaan. Hij studeerde aan het
conservatorium te Marseille, waar hij bij Andre Rossi een
eerste prijs behaalde. Verder studeerde hij te Lyon bij
grootmeester Louis Robilliard voor de 'prix de
perfectionnement'.
Maxime Heintz heeft deelgenomen aan diverse bekende
concoursen, onder andere Toulouse en Parijs, waar hij de
halve finale bereikte. Hij gaf reeds vele orgelconcerten,
vooral in Frankrijk, maar ook in Zwitserland, Duitsland en
Nederland.
Naast de passie voor het orgel is er bij Maxime ook de passie
voor koor- en voor solozang. Dit bracht hem ertoe verschillende ensembles te gaan dirigeren (o.a.
L’ensemble vocal de Dieulefit, La clé des chants de Romans) en ook verschillende zanger/zangeressen
te begeleiden zoals Jean Baptiste Dumora, Heike Splittgerber en de bekende mezzosopraan Victoria
Cortez.
Hij studeerde zang bij Alain Fondary. Zelf zong Maxime onder andere in de rol van de graaf van Ceprano
in de opera Rigoletto van Verdi.
In 2008 nam hij op het orgel van Grignan, alwaar hij al 17 jaar lang titulair-organist is, werken op van twee
franse componisten: Balbastre en Boëly. Een CD die onder andere in Duitsland lovende recensies kreeg.
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Programma orgelconcert Maxime Heintz
Dietrich Buxtehude (1637-1707)
1) Toccata in d minor
2) Koraal "Vater unser im Himmelreich"
3) Koraal "Christ unser herr zum Jordan kam"
4) Canzona in d minor
5) Ciaconna in c minor
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
6) Koraal "Schmucke dich ,o liebe seele"
7) Trio in c minor, adagio, allegro
8) Koraal "allein Gott in der hoh sei Ehr" (canto fermo in tenore)
9) Canzona in d-mineur
10) Prelude en fuga in e-mineur
August Gottfried Ritter (1811-1885)
11) Sonate nr. 3 in a-mineur
Claude Balbastre (1729 – 1799)
12) Duo in d-mineur
13) Marche des marseillois et l'air 'Ca Ira'

Een openingsconcert met een prachtig, gevarieerd programma, waarin het Loys Isoré orgel in de Basiliek
weer in zijn volle klankrijkdom te horen zal zijn.

Wij heten u graag van harte welkom op dit concert!

Stichting Internationale Zomerorgelconcerten Hulst
Juni 2013

Volgende concerten:
*28 JUNI: MATTHIAS HAVINGA (Nederland)
*12 JULI: JOS VAN DER KOOY (Nederland)
*26 JULI: LÉON BERBEN (Duitsland)
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. Dan kunnen wij uw adres verwijderen uit de verzendlijst. Bij voorbaat dank.
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