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Dominicanenkerk vrijdag 2 oktober 2020  
 

 
 
Berry van Berkum, orgel  
Steven Kamperman, klarinet 
 
“Muziek voor de ziel” 
 
 
Philip Glass (1937)   Facades (Glassworks 05)  
 
Willem Tanke (1959)  Birds, drums and signals 
 
Steven Kamperman (1970)  
Berry van Berkum (1960) Improvisatie 
 
Arvo Pärt (1935)    Spiegel im Spiegel  
 
Steven Kamperman  Dialoog I 
 
Louis Vierne (1870-1937) Étoile du soire 
 
Steven Kamperman  Dialoog II 
 
Ludovico Einaudi (1955) Una Mattina / Experience 
 
Jan Welmers (1937)    Sequens  
 
 
Muziek voor de ziel 
  
Dit concert is speciaal samengesteld om in een bijzonder kerkgebouw als de Dominicanenkerk tot 
klinken te brengen. De muziek kan vertroosting geven, en niet alleen dat, muziek spreekt direct tot 
het hart en kan de beleving van de werkelijkheid veranderen.  
 
In een fraaie akoestiek van deze kerk gaan klanken letterlijk op reis door ruimte en tijd. Orgel en 
klarinet voeren de luisteraars mee naar onbekende werelden, en brengen hen in een toestand van 
rust en beschouwing, volledig aanwezig in het hier en nu en te beluisteren door de gehele kerk. 
 



Een prachtig voorbeeld hiervan is het verstilde “Spiegel im Spiegel” van Arvo Pärt, een stuk dat 
oorspronkelijk voor viool en piano is geschreven. Lange lijnen en verstilde klanken weerspiegelen 
elkaar als reflecterende spiegels, en roepen daarmee een sensatie van oneindigheid op. 
 
In “Birds, Drums and Signals” van Willem Tanke is rituele muziek uit Afrika verwerkt, waarbij de 
musici improviseren op zich herhalende patronen, en daarmee een trance-achtige situatie creëren. 
 
De imposante klanken van het Adema-orgel worden in vrije improvisaties afgewisseld met die van de 
klarinet, die zich, als was hij één enkele orgelpijp, losmaakt uit het geheel en  in “Dialogen” van 
Steven Kamperman zelf tussen de luisteraars in zal gaan staan. 
 
“Una Mattina” is het album uit 2004 van de bekende Italiaanse componist Ludovico Einaudi. Het 
album is geïnspireerd op het dagelijks leven op zijn wijnboerderij in Piëmonte. Deze muziek is 
afgestemd op de menselijke ziel en zorgt voor ultieme ontspanning. 
 
Uiteraard kan Louis Vierne dit jaar (precies 150 jaar gelden geboren) niet ontbreken, van hem klinkt 
het poëtische Étoile du soire uit Pièces de fantaisie op.54. In dit sfeervolle stuk klinkt in het midden 
nog een schitterende canon tussen de bovenstem en het pedaal. 
 
Het concert opent met “Facades” van Glass en sluit met “Sequens” van Welmers, beide geschreven 
in de zogeheten “Minimal music” stijl. 
Deze muziek is opgebouwd uit kleine, zich continu herhalende patronen.  
In de akoestiek van de Dominicanenkerk vormen de snelle noten als het ware een vibrerend 
klanktapijt. Vooral Sequens van Jan Welmers biedt een heel speciale ervaring. Dit stuk is gebaseerd 
op gregoriaans-achtige rituele gezangen, die als in trance herhaald worden. De muziek zwelt 
geleidelijk aan tot een climax, die zich als een onweersbui ontlaadt en geleidelijk weer wegtrekt, de 
aarde schoongewassen achterlatend. De lucht is geklaard, en het hart van de luisteraar verlicht.  
 
Music for the Soul. 
 
 
 
 
 
 
 
 


