Marcel van Westen opent 43ste Orgelcyclus Hulst
Organist Marcel van Westen opent op vrijdag 9 juni de 43ste reeks
Zomerorgelconcerten in de basiliek van Hulst. Ook dit jaar staan
er weer vier orgelconcerten door gerenommeerde organisten uit
binnen- en buitenland op het programma. Zij spelen allen op het
beroemde Loys Isoré-orgel, ruim 400 jaar oud, dat afgelopen jaren
in optimale staat is gebracht door de firma Flentrop uit Zaandam.
Marcel van Westen, geboren en getogen in Zeeland, is
woonachtig en werkzaam in Aken als organist-dirigent. In ZeeuwsVlaanderen is hij vooral bekend als dirigent van het ZeeuwsVlaams Kamerkoor. In Hulst speelt hij een bijzonder origineel en
gewaagd programma, met muziek die nooit eerder in Hulst heeft
geklonken. Naast barokmuziek van o.a. Titelouze en Bach durft de
organist het namelijk aan om ook werken van Charles Tournemire
en Sigfrid Karg-Elert te spelen. Dat is laatromantische muziek uit
Frankrijk en Duitsland, normaal gespeeld op grote romantischsymfonische orgels met
zwelpedalen, strijkers etc. Daarnaast zal Marcel van Westen ook zijn vocale talenten laten horen,
in een alternatim-werk uit de Franse barokperiode. Daarin wordt orgelspel afgewisseld met zang.
Het concert begint om 20.00 uur. Bezoekers ontvangen een programmaboekje met toelichtingen.
De toegangsprijs bedraagt € 10,00. Vanaf 19.30 uur is de kerk open. Meer informatie vindt u op
de website www.orgelconcertenhulst.nl
Het programma:
1. In festo Pentecostes (uit: l'Orgue Mystique, opus 56,1), Charles Tournemire (1870-1939)
2. Veni creator spiritus (4 versen), Jean Titelouze (1563-1633)
3. Concerto in G (BWV 592), Johann Sebastian Bach (1685-1750)
* Allegro
* Grave
* Presto
4. Kyrie (uit: Messe des Festes Solemnelles), Nicolas Lebègue (1631-1702)
5. Uit ‘Suite de Morceau‘ (opus 19), Charles Tournemire
* Scherzetto
* Toccata
6. Choral-Improvisation, Marcel van Westen (*1978)
7. Pièce d´Orgue (BWV 572), Johann Sebastian Bach
* Trés vitement
* Gravement
* (Lentement)
8. Uit ‘Cathedral Windows‘,Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)
* Kyrie eleison
* Lauda Sion

