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Stichting 
Oude Muziek 
Barneveld

informatie 2011

Contact

Cannenburg 2 – 3772 BG Barneveld 
Telefoon: 0342-400878
Website: www.oudemuziekbarneveld.nl
E-mail: bestuur@oudemuziekbarneveld.nl

Bestuur

Eduard Barreveld, voorzitter
Elisabeth van der Waals, sekretaris
Jaap Godschalk, penningmeester

Financiën

Om de concertserie in stand te houden is de stichting volledig afhankelijk van 
toegangsgelden, giften, sponsors en vrienden.

Giften
Wanneer u de stichting financieel wilt steunen, wordt dit zeer op prijs gesteld. 
U kunt een gift overmaken op rekening 259.01.30 t.n.v. Stichting Oude Muziek 
Barneveld. Graag o.v.v. ‘gift’.

Sponsors
Indien u met uw bedrijf de stichting zou willen sponsoren, kunt u per mail of 
telefonisch contact opnemen met de voorzitter (tel. 0342-444605).

Vrienden
U kunt de stichting steunen door Vriend te worden. De stichting biedt twee 
mogelijkheden:
Optie 1 U doneert jaarlijks minimaal € 30,–. 

Voor elk concert heeft u recht op één toegangskaart met een 
korting van € 2,50.

Optie 2 U doneert jaarlijks minimaal € 50,–.
Voor elk concert heeft u recht op twee toegangskaarten met een 
korting van € 2,50.

ANBI status & KvK

De Stichting Oude Muziek Barneveld is door de belastingdienst aangemerkt als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Locatie

Dorpskerk De Glind
Postweg 78 – De Glind
De kerk heeft een prachtige akoestiek en maakt als de 
“Parelzaal” onderdeel uit van De Glindster. In de pauzes 
van de concerten kunt u voor een kopje koffie, thee of 
een glas wijn terecht in het naastgelegen Grand Café, ook 
van De Glindster.
Er is voldoende parkeerruimte in de directe omgeving 
beschikbaar. 
De kerk is ’s avonds moeilijk bereikbaar met het openbaar 
vervoer. Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u 
contact opnemen met de organisatie.

Website

Op de website www.oudemuziekbarneveld.nl vindt u 
uitgebreide informatie over de concerten en de musici. 
Ook kunt u hier toegangskaarten reserveren en zich 
vrijblijvend opgeven voor de gratis nieuwsbrief.

15 juni 2009:  Gustav Leonhardt in de Catharinakerk te Barneveld



Antonio Piricone (Italië) & Megumi Tanno (Japan) tijdens het concert op 9 oktober 2010

Activiteiten

Hoofddoel van de Stichting Oude Muziek Barneveld is 
het organiseren van een jaarlijkse concertserie met vijf 
mooie en bijzondere concerten, uitgevoerd door musici 
en ensembles van internationale faam. Ook stelt de 
stichting haar podium open voor jonge, getalenteerde 
musici uit binnen- en buitenland. 

De concerten vinden meestal plaats in de Dorpskerk 
in De Glind (gem. Barneveld). Een enkele keer wordt 
uitgeweken naar een andere locatie zoals de Oude Kerk in 
Barneveld. 

De Stichting wil met deze concerten een bijdrage leveren 
aan het rijke cultuurleven in de regio rond Barneveld 
en de West-Veluwe, en zo het publiek in de gelegenheid 
stellen dicht bij huis te genieten van concerten van hoog 
gehalte voor een betaalbare prijs.

Ook worden schoolconcerten georganiseerd, om de 
jeugd te laten kennismaken met klassieke (oude) muziek.

Daarnaast geeft de stichting lezingen, verzorgt 
perspublicaties en publiceert een gratis nieuwsbrief met 
uitgebreide informatie over de geplande concerten en 
andere activiteiten.

Programma 2011

Zaterdag 26 februari 2011
Barokorkest Koninklijk Conservatorium 
o.l.v. Jacques Ogg
met medewerking van:
Sae Jeong Kim (Zuid-Korea), sopraan
Sungyun Cho (Zuid-Korea), klavecimbel
Op het programma onder meer een klavecimbelconcert van 
C.Ph.E. Bach en een cantate van G.Ph. Telemann

Zaterdag 26 maart 2011
Van Swieten Society
Bart van Oort (NL), fortepiano
Igor Ruhadze (Rusland), viool
Romantische Meesterwerken voor viool en piano
Bart van Oort speelt op een originele 
Weense vleugel uit 1825

Zaterdag 28 mei 2011
Les Clavecins-Réunis
Jan Devlieger (België), klavecimbel 
 Guy Penson (België), klavecimbel 
Werken voor twee klavecimbels, waaronder de première van 
een deels verloren gegaan werk van G.F. Händel

Zaterdag 1 oktober 2011
ReHarVoCe
Kitty de Geus, sopraan 
Ester van der Veen, blokfl uit 
Diederik van Dijk, cello 
Herman Mussche, klavecimbel en kistorgel 
Programma met barokmuziek

Vrijdag 25 november 2011
Ton Koopman, orgel
Orgelconcert in de Oude Kerk te Barneveld

Luitist Arjen Verhage gaf op 6 april 2009 een lezing op het JFC college te Barneveld

Bart van Oort speelt op een originele 

Werken voor twee klavecimbels, waaronder de première van 

SOMB haalt

wereldfaam

naar de regio

Wat is Oude Muziek

De essentie van de “Oude Muziek” moet worden gezocht 
in de authentieke uitvoeringspraktijk. Daarbij wordt op 
basis van historisch onderzoek getracht de muziek zoveel 
mogelijk te laten klinken zoals gebruikelijk was in de tijd 
waarin de muziek werd gecomponeerd.

De musici spelen op historische instrumenten: een 
houten traverso in plaats van een zilveren dwarsfl uit, een 
barokviool met darmsnaren in plaats van een moderne 
viool, een trompet zonder ventielen, een gamba, blokfl uit, 
klavecimbel of fortepiano. 

De muziek wordt gestemd op bijvoorbeeld A415 of A430 
Herz, al naar gelang de stijl en het genre, en gespeeld in 
oude stemmingen. De koren en orkesten hebben een 
kleinere bezetting en de tempi zijn aangepast. Voor de 
bladmuziek wordt veelal teruggegrepen naar de originele 
bronnen: oude manuscripten of muziekdrukken.

Al met al is het resultaat dat de muziek beter tot zijn recht 
komt: de balans in het orkest is beter, de muziek klinkt 
transparanter en wint aan zeggingskracht.

Bekende namen op het gebied van de Oude Muziek zijn 
musici als Gustav Leonhardt, de gebroeders Kuijken, 
Ton Koopman, Philippe Herreweghe en vele anderen. 
Een aantal van hen heeft al in de concertserie opgetreden 
of staat binnenkort op de agenda.


