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STICHTING ORGELCONCERTEN HULST  

 Nieuwsbrief 2015 nr. 3  
 

Geachte heer, mevrouw, 
 
na het prachtige openingsconcert door Peter Van de Velde staat op vrijdag 3 juli het tweede orgelconcert in de 
Basiliek van Hulst op het programma. Het wordt gegeven door de jonge Belgische organiste Katrien Mannaert uit 
St-Niklaas. Zij heeft een programma rond de 'chaconne' gemaakt en sluit af met de monumentale 'Passacaglia en 
fuga' van J.S. Bach. 
 

3 JULI 2015, 20.00 uur:  
 

Katrien Mannaert (Sint-Niklaas, B.) 
 

Katrien Mannaert (*1987) startte op jonge leeftijd haar muzikale opleiding aan de Stedelijke Academie voor 

Muziek, Woord en Dans te Lebbeke waar ze naast orgel ook 

klavecimbel en harmonie volgde. Gebeten door de muziekmicrobe 

besliste Katrien om in 2001 voltijds kunstonderwijs te volgen aan Dé 

Kunsthumaniora van Antwerpen. Ook hier kreeg ze orgelles van 

Dieter Van Handenhoven.  

In 2005 zette ze haar opleiding verder aan het Lemmensinstituut te 

Leuven waar ze in 2010 het Masterdiploma voor orgel behaalde. 

Haar belangrijkste orgelleraar was Reitze Smits. Een jaar later 

behaalde ze aan hetzelfde instituut het Specifiek Lerarendiploma.  

Van april 2003 tot eind juni 2014 was deze jonge organiste 

verbonden aan de Christus Koning- en Don Boscokerk te Sint-

Niklaas. Op 1 september 2014 werd ze benoemd tot vaste organiste 

van de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Sint-Niklaas en Nieuwkerken-

Waas. In 2003 werd haar deelname aan de Vlaamse Orgeldagen te 

Hasselt zowel bekroond met een eerste prijs als met de 'Prijs van de 

stad Hasselt'. In 2005 werd ze ook laureate van de wedstrijd 'Axion 

Classics'.  

Als actief lid in de orgelcomités van Dendermonde en Sint-Niklaas is 

Katrien steeds op zoek naar vernieuwende, niet-alledaagse en 

inspirerende ideeën om met het orgel een zo breed mogelijk publiek 

te bereiken (Orgelconcerten met poëzie, orgel en wijn, orgel en 

circus,…) 

Momenteel heeft Katrien verschillende freelance opdrachten aan 

diverse muziekacademies. Daarnaast werkte ze begin juni 2012 mee 

aan een orgelcd op het monumentale Draps-Flentroporgel te Sint-Niklaas, in opdracht van het ‘Orgel in 

Vlaanderen’. 
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Programma orgelconcert Katrien Mannaert 
 

Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
1) Ciacona in e-klein (BuxWV 160)  
 

Juan Bautista Cabanilles (1644-1712) 
2) Paseo III 
3) Tiento II de falsas 
4) Gallarda I 
 

Luc De Winter (°1966) 
5) Tiento (opus 23) 
6) Scarborough fair (opus 53) 
7) Passamezzo antico (opus 28) 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
8) O Mensch, bewein dein Sünde gross (BWV 622)   
9) Passacaglia in c-klein (BWV 582) 
Bach werd bij het schrijven van zijn 'Passacaglia en fuga' geïnspireerd door Buxtehude, in het bijzonder door diens 
ostinato-werken, zoals zijn Passacaille en zijn chaconne's. Katrien Mannaert opent het concert dan ook met de 
bekende chaconne in e van Buxtehude. Het programma vervolgt met werk van de Spaanse componist Cabanilles. 
Deze muziek klinkt altijd bijzonder goed op het historische Loys Isoré-orgel, in het bijzonder door de krachtige 
trompetten, cornetten en clairons. De hedendaagse Belgische componist Luc De Winter schreef een aantal werken 
voor orgel, die Katrien Mannaert regelmatig uitvoert. Voor Hulst een eerste kennismaking met deze muziek.  
 

Het concert sluit af met werk van Johann Sebastian Bach. Diens orgelkoraal 'O Mensch, bewein dein Sünde gross' 
behoort tot zijn meest ontroerende orgelwerken. De tot slot gespeelde 'Passacaglia en fuga' behoort dan weer tot 
zijn meest monumentale orgelwerken en zal in elk opzicht een grootse afsluiter van het concert vormen. 
 

Voor volgende week is er een hittegolf aangekondigd. Als u het hoofd graag koel wil houden, is er wat ons betreft 
geen betere combinatie dan een koele Basiliek gevuld met warme orgelklanken! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto: Johan Overmeire 
 

Stichting Orgelconcerten Hulst 
Juni 2015 
 

Aarzel niet om deze Nieuwsbrief door te sturen naar andere orgelliefhebbers en geïnteresseerden! 
Indien zij de Nieuwsbrief ook wensen te ontvangen, gelieve een e-mail te sturen naar: 
orgelconcertenhulst@gmail.com. Wilt u de Nieuwsbrief niet langer ontvangen? Laat dit aan ons weten,  
dan verwijderen wij uw adres uit de verzendlijst. Bij voorbaat dank. 
 

www.orgelconcertenhulst.nl - orgelconcertenhulst@gmail.com  

 

 

mailto:orgelconcertenhulst@gmail.com
http://www.orgelconcertenhulst.nl/
mailto:orgelconcertenhulst@gmail.com

