
     

HET WILLIBRORDUSORGEL
Mede door de zorg van de Stichting Willibrordusorgel is de 
Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in 1971 in het gelukkige bezit gekomen 
van het prachtige Adema-orgel dat in eerste aanzet is gebouwd 
tussen 1921 en 1923 voor de St.-Willibrordus buiten de Veste in 
Amsterdam. Sinds de plaatsing in Haarlem is het instrument in fasen 
voltooid en recentelijk deels gerestaureerd. Deze restauratie wordt 
in fasen voltooid om het instrument in de zomermaanden speel-
baar te houden. Sedert het midden van de jaren ‘90 van de vorige 
eeuw geniet het Willibrordusorgel bescherming van rijkswege als 
historisch monument.
Tot op heden kon dit monumentale en veelzijdige orgel worden 
gered, onderhouden en grotendeels worden gerestaureerd dankzij 
de inzet van enkele vrijwilligers en de vele trouwe donateurs van 
de Stichting Willibrordusorgel, een zogenoemde ANBI-stichting. U 
wordt van harte uitgenodigd zich als donateur aan te sluiten door 
u aan te melden bij: Stichting Willibrordusorgel, antwoordnummer 
1862, 2000 WC  Haarlem of door storting/overschrijving van het richt-
bedrag van minimaal € 15,- per jaar op IBAN  NL25INGB0003733100 
t.n.v. penningmeester Stichting Willibrordusorgel met vermelding 

van uw postadres. Ook 
de serie Zaterdagmid-
dagconcerten kunt u in-
cidenteel of regelmatig 
speciaal steunen door 
een donatie aan de 
Stichting Willibrordusor-
gel. Vermeldt u dan wel 
bij uw storting of over-
schrijving: “Zaterdagmid-
dagconcerten”.

De serie Zaterdagmiddagconcerten in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo is 
mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van onder meer:

      
- Stichting HET HAARLEMSCHE 
       MUZIEKFONDS

- Cultuurstimuleringsfonds 
  Gemeente Haarlem
   

- Bisdom Haarlem - Amsterdam

- Adema’s Kerkorgelbouw

- en onze vele trouwe donateurs.

4848steste  serieserie  
Zaterdagmiddag-Zaterdagmiddag-
concerten 2021concerten 2021

rond het rond het 

WillibrordusorgeWillibrordusorgell
aanvang 17 uur

3 JULI – 2 OKTOBER

iedere zaterdag – toegang vrij     every saturday – free entrance

jeden Samstag – freier Zutritt     tous les samedis – entrée libre

Internet: koepelkathedraal.nl
      willibrordusorgel.nl
E-mail:   concerten@rkbavo.nl

Facebook: www.facebook.com/koepelkathedraal

KATHEDRALE BASILIEK SINT-BAVO
Leidsevaart 146 – 2014 HE  Haarlem

Let op, gewijzigde aanvangstijd!

 

 reservering noodzakelijk 

(koepelkathedraal.nl, 

concerten@rkbavo.nl of  06-82887803)



Zaterdagmiddagconcerten 2021
Kathedrale Basiliek Sint-Bavo, (KoepelKathedraal) Haarlem

Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem
reservering noodzakelijk reservering noodzakelijk 

koepelkathedraal.nl, concerten@rkbavo.nl 06-82887803koepelkathedraal.nl, concerten@rkbavo.nl 06-82887803
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage bij de uitgang
AANVANG 17 UUR (behalve 24 juli: 16 uur)  

LET OP DE GEWIJZIGDE AANVANGSTIJDEN!

Datum ProgrammaUitvoerenden

Ook dit jaar streven we er naar om voor hen die de Zaterdagmiddagcon-
certen niet kunnen of willen bezoeken, in de week na het concert via het 
Youtube-kanaal van de Kathedraal Sint-Bavo (Kathedraal TV) een video-
opname daarvan te presenteren. Ook daarvoor kunt u doneren.

Ondanks de kortere serie wordt het programma van de Zaterdagmiddag-
concerten ook dit seizoen gekenmerkt door veel afwisseling waardoor de 
veelzijdigheid van het Willibrordusorgel bijzonder tot uitdrukking komt. 

Nadere inlichtingen
Postadres:  Projectgroep Zaterdagmiddagconcerten
     Leidsevaart 146, 2014 HE  Haarlem 

Internet:   www.koepelkathedraal.nl
         www.willibrordusorgel.nl
E-mail:      concerten@rkbavo.nl
Reservering:  koepelkathedraal.nl, concerten@rkbavo.nl,
   of 06-82887803

Facebook:    www.facebook.com/koepelkathedraal

Locatie en bereikbaarheid
De Kathedrale Basiliek Sint-Bavo aan de Leidsevaart met zijn markante 
koepel en twee stoere torens bevindt zich op ruim tien minuten loopaf-
stand van het Frans Hals Museum en de binnenstad van Haarlem. 
De Kathedraal is rolstoeltoegankelijk. De ingang is aan het Bisschop 
Bottemanneplein tussen de twee torens. 

Openbaar vervoer
Vanaf NS-station Haarlem
- bus 3 (halte Houtplein, 6 min. lopen)
- bus 50 (halte Stadsschouwburg, 5 min. lopen)
- bus 340 (halte Tempeliersstraat, 5 min. lopen)

Vanaf NS-station Heemstede-Aerdenhout 
- bus 80 (halte Emmaplein, 1 min. lopen).

Auto
– betaald parkeren op het Emmaplein naast de kathedraal 
   (in de verdere directe omgeving van de kathedraal kunnen 
   alleen vergunninghouders/bewoners parkeren).

3 juli
Ton van Eck 
m.m.v. vocaal ensemble EVA

In samenwerking met de 
Andriessen / De Klerk Stichting

10 juli Nicolò Sari (Venetië, IT)   Bach, Rinck, Franck, Gigout, 
Saint-Saëns, Petrali, Bossi

17 juli Stephan van de Wijgert, Saint-Saëns, Dupré, Pierné

24 juli
    16 uur

Thomas Lacôte, orgel
Anne Laberge, dwarsfluit

In samenwerking met het 
Internationaal Orgelfestival

31 juli Stefan Madrzak (Soest, DE)   Dupré, Litaize, Saint-Saëns, Langlais

7 aug. Antonio García (Bern, CH)

Wijzigingen voorbehouden; zie voor de actuele situatie: 
www.willibrordusorgel.nl 

14 aug.
Dariusz Bakowski-Kois 
(Krakau, PL)

Widor (Symphonie Romane), 
Shostakowitsch, Dupré

21 aug
Giles Brightwell 
(Amsterdam) Stravinsky, De Séverac, Langlais

28 aug Tommy van Doorn (Boxtel) Widor (Symf. III), Demessieux, 
Litaize, Langlais

4 sept Petra Veenswijk (Delft) Dupré, de Saint Martin, 
Demessieux, Tournemire

11 sept Dirk Out (Haarlem) Andriessen, Langlais, 
Widor (Symf. VI)

18 sept
Janno den Engelsman 
(Bergen op Zoom) Langlais, Dubois, Widor (symf. II)

25 sept
Leon van den Brand m.m.v. 
Hans Wijenburg, slagwerk Saint-Saëns, Ravel, (Boléro)

Scan&
Print 06-42483821

INTERNATIONAAL ORGELFESTIVAL
Internationaal Improvisatieconcours

Op woensdag 21 juli om 20 uur vindt de eerste ronde van het 
Internationaal Improvisatieconcours 2021 plaats op het 
Willibrordusorgel in de KoepelKathedraal. Voor de noodzakelijke 
reservering en kaartverkoop zie: organfestival.nl. 

   

Vierne, Tournemire, Widor (Symf. 6)

2 okt
Ton van Eck m.m.v. een 
van de koren van het 
Muziekinstituut St.-Bavo

Andriessen, Litaize, Dupré

  

De 48ste serie Zaterdagmiddagconcerten in de 
Kathedrale Basiliek Sint-Bavo (KoepelKathedraal) 

te Haarlem

3 juli - 2 oktober 2021
Aanvang 17 uur. 

Let op de gewijzigde aanvangstijd!
reservering noodzakelijk

 koepelkathedraal.nl, concerten@rkbavo.nl of 06-82887803

Met speciale aandacht voor: 
 -       Camille Saint-Saëns -    Hendrik Andriessen
 -       Gaston Litaize -    Jean Langlais
 -       Marcel Dupré -    Jeanne Demessieux

Vanwege de pandemie vindt ook de 48ste serie Zaterdagmiddagconcerten 
plaats als sterk ingekorte reeks.
In overleg met het bestuur van de Stichting die de KoepelKathedraal beheert, is 
de aanvangstijd nóg een uur later gepland dan vorig jaar. Omdat de kathedraal 
pas sinds begin juni voor bezoekers is geopend, streeft de Stichting KoepelKa-
thedraal naar zo ruim mogelijke openingstijden, vooral in het weekeinde. Ook 
willen we dat de bezoekers van de Zaterdagmiddagconcerten zoveel mogelijk 
ongestoord kunnen genieten. Vandaar dat de concerten dit jaar als een soort 
Orgelvesper plaatsvinden.

Op het moment van verschijnen van deze flyer is, op voorschrift van de overheid 
reservering nog steeds noodzakelijk. Bovendien mogen we U alleen toelaten 
wanneer U geen verschijnselen heeft die op corona kunnen wijzen.
Reservering kan op drie manieren:
1.  Online op de website koepelkathedraal.nl
2.  Door het zenden van een e-mail aan: concerten@rkbavo.nl
3.  Telefonisch op nummer 06-82887803
Per e-mail en telefonisch dient U de volgende gegevens te verstrekken (liefst in 
deze volgorde):
-   uw naam
-   het aantal plaatsen dat u reserveert.
-   de datum van het concert dat u wilt bezoeken
-    uw telefoonnummer.

Wat betreft het plaatsnemen in de kathedraal dient u zich te 
houden aan de aanwijzingen van de gastvrouwen en gastheren.


