Mutin-Cavaillé-Coll-concerten 2016
in de kapel van de Lazaristen Panningen
Dinsdag 10 mei, aanvang 20.00 uur
Marcel Verheggen is thans als organist verbonden aan de
St. Servaasbasiliek in Maastricht. Naast zijn werkzaamheden als
kerkmusicus geeft hij vele concerten in binnen- en buitenland
(zoals in November 2010 een concerttournee door Rusland) en
maakt hij geregeld radio- en CD-opnames. Hij is een graag
geziene gast in het Orgelpark te Amsterdam. Hij beheerst een
groot aantal werken uit het hele repertoire, variërend van vroegrenaissancemuziek tot en met hedendaagse werken en premièreuitvoeringen zoals de compositie ‘Cathédrales’van Jean
Lambrechts die in september 2012 in première ging.
Op internationale orgelconcoursen behaalde hij diverse prijzen
voor zowel interpretatie als improvisatie. Verder is hij
orgeldocent aan het Conservatorium te Maastricht, en geeft hij
meestercursussen in binnen- en buitenland. Daarnaast is hij
gecertificeerd adviseur van de Klokken- en Orgelraad waar hij
betrokken is bij nieuwbouw- en restauratieprojecten.
Tevens is hij redacteur bij het NIvO, het Nationaal Instituut voor
de Orgelkunst. Hij is artistiek leider van de Maastrichtse
orgelserie “Pro Organo”.
Naast zijn activiteiten als solist is hij ook actief als begeleider van
koren en solisten. Het promoten van de orgelcultuur onder de
jongeren is eveneens een prioriteit. Hij geeft kinderconcerten en
demonstreert geregeld het orgel aan middelbare scholieren. Op
2 oktober 2010 heeft Marcel Verheggen in de Sint
Servaasbasiliek in samenwerking met Kiki Jaski en Jannelieke
Schmidt een kinderconcert gegeven. Orgel, zang en theater
kwamen samen in dit bijzondere concert
De orgelkring Peel&Maas) dankt U hartelijk voor uw bijdrage aan het onderhoud
van dit unieke Cavaillé-Coll-Mutin-orgel.
Wilt U ons structureel steunen wordt dan vriend van het Mutin-orgel.
Zie daarvoor onze site (www.orgelkringpeelenmaas.nl).

Programma
Alexandre-Pierre-François Boëly (1785 – 1858)
1. Fantasia en sol majeur Op 18 /8
Camille Saint-Saëns (1835 - 1921)
2. Rapsodie Bretonne
Theodore Dubois (1837 - 1924)
3. Cantilène religieuse
4. Marcietta
Henri Dallier: (1849 – 1934) Uit: ”5 Invocations à la Vierge”:
5. Stella Matutina
6. Electa ut sol
Marcel Dupré (1886 - 1971)
3 Magnificat versetten
7. Allegro con moto
8. Misterioso e Adagiosissimo
9. Allegro con moto
Gabriël Verschraegen (1919 - 1981)
10. Partita octavi toni super ‘Veni Creator’
Joseph Jongen (1873 - 1954)
11. Andante Cantabile
12. Petit Prélude
Hendrik Andriessen (1892 - 1981)
13. Sonata da chiesa : Thema met 5 variaties – Finale

Volgende concert: Zondag 12 juni 2016 om 15.00 uur
Cor Ardesch, Stadsorganist in Dordrecht

