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MONTEVERDIDAG IN GRONINGEN – LEZING, CONCERTEN EN EEN SCRATCH 
Het carillon van de Martinitoren, Groninger Museum en Forum Groningen zijn van de partij 
 
Op vrijdag 21 februari organiseert de Organisatie Oude Muziek (Utrecht) i.s.m. Stichting 
Oude Groninger Kerken (SOGK) de MonteverdiDag in Groningen, een minifestival rond 
Claudio Monteverdi, de schepper van virtuoze madrigalen en grootschalige vespers. Dit keer 
vindt deze jaarlijkse Componistendag niet alleen in Utrecht en Amsterdam plaats, maar voor 
het eerst ook in Groningen. Een unieke gelegenheid die financieel mogelijk is gemaakt door 
het Liet Loudonfonds.  
 
In samenwerking met de SOGK wordt op een aantal SOGK-locaties in de stad Groningen 
een topselectie van concerten gepresenteerd. Een van de onderdelen deze dag vormt de 
MonteverdiScratch in de remonstrantse kerk, de kantoorkerk van de SOGK. Er wordt o.l.v. 
topdirigent Giulio Prandi in een dag een mis en een cantate van Monteverdi ingestudeerd en 
uitgevoerd. Het afsluitende concert vindt op vrijdag plaats in de Der Aa-kerk. Cantar Lontano 
o.l.v. Marco Mencoboni is dan te horen met Vespro per San Giovanni Battista martire 
(samengesteld uit de Selva morale e spirituale).  
 
En een toch wel een echte primeur voor Noord-Nederland, het ensemble Cantar Lontano 
speelt op het nieuwe Monteverdi-orgel van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. 
Onlangs was het orgel te zien en te horen bij Podium Witteman en het programma 
Spiegelzaal op NPO Radio 4 en het werd ‘ingeluid’ op zondag 19 januari jl in Amersfoort. Het 
orgel heeft open, houten pijpen die zorgen voor de delicate, ‘suave’ klank zoals de beroemde 
componist Claudio Monteverdi die in 1610 beschrijft. 
 
Behalve deze (betaalde) concerten is er ook een gratis toegankelijk programma. Zo kun je 
tussen 11.00 en 11.45 uur het carillon van de Martinitoren met muziek rondom Monteverdi 
horen. Beiaardier Bob van der Linde speelt dan werken van Gabrieli en Frescobaldi. Bob van 
der Linde (*1995) behaalde in 2017 zijn Bachelor, en in 2019 zijn Master of Music diploma 
voor de hoofdvakken orgel en kerkmuziek aan HKU Utrechts conservatorium en beiaard aan 
de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Vanaf 2018 is hij Stadsbeiaardier van Arnhem, 
waar hij elke zaterdagochtend van 10:00 tot 11:00 op de beiaard van de Eusebiustoren 
speelt. 
 
Een ensemble met studenten van het Conservatorium Amsterdam is in het Groninger 
Museum (13.15 uur) en Forum Groningen (18.15 uur) te horen en te zien met werk van hoe 
kan het ook anders Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi is een van de belangrijkste 
componisten voor musici in de Oude Muziek, als het scharnier in de overgang van 
Renaissance-muziek naar vroege Barok. Van deze prominente componist voor zang 
combineert het ensemble een selectie van zijn geestelijke werken in het Latijn met zijn 
wereldlijke stukken in het Italiaans. Door de tekst weg te laten, laten ze de muziek voor 
zichzelf spreken en wordt gedemonstreerd hoe hij de medeklinkers en dissonanten 



onderzoekt, zowel in zijn geestelijk als wereldlijk werk, zonder de – hoewel heel nuttige – 
hulp van tekst- en woordschildering.  
 
De resultaten van de al genoemde MonteverdiScratch zijn om 15.50 uur te horen tijdens een 
twintig minuten durende presentatie in de remonstrantse kerk, ook dit concert is gratis te 
bezoeken.  
 
Ook de aftrap van dit minifestival op donderdag 20 februari om 19.00 uur in De Oosterpoort 
is gratis toegankelijk. Het programma bestaat uit een lezing door Krijn Koetsveld die u alles 
wat u maar wilt weten over Monteverdi zal vertellen. Krijn Koetsveld: “Op 17-jarige leeftijd 
hoorde, zong en speelde ik al muziek van Monteverdi. Liefde op het eerste gezicht.” Ook hier 
is het ensemble van het Conservatorium Amsterdam te horen..  
 
Voor meer informatie: https://oudemuziek.nl/seizoen/monteverdidag/ 
 
EINDE BERICHT 

 
Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, pr-medewerker 
Stichting Oude Groninger Kerken, woldring@groningerkerken.nl, of tel: 050 – 3672042 of 06 
-52102342.  
 
Bijlage: Interieur Der Aa-kerk – foto’s: Omke Oudeman + foto Monteverdi-orgel 
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