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Boxtel mei 2016  

Dit media-  overzicht is een jaarlijks verschijnende uitgave van alle door 
ons gevonden publicaties over het concertweekend van onze stichting. 
Ook ons persbericht en een aantal twitter- berichten van gasten staan erin.

Deze aandacht van media doen we, omdat het voor de naamsbekendheid 
en het imago van ons cultureel evenement goed is. De opkomst en het 
accelererend gebruik van nieuwe media heeft ons ertoe aangezet ook de 
social media in te zetten voor onze concerten.

Naast onze website (www.stabatmater.nl) is er ook een Facebook pagina, 
Twitteraccount en een linkedIn groep. Wilt u graag op de hoogte blijven, 
stuurt u dan een bericht aan ons secretariaat en volg ons op twitter.

Tot ziens in 2017, weekend van 31 maart t/m 2 april. Op het programma 
staat dan het Stabat Mater van Antonin Dvorák.

Marlies Timmermans,
Zakelijk leider, Stichting Stabat Mater

secretariaat@stabatmater.nl
www.stabatmater.nl
telefoon 0411  64 30 84
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PERSBERICHT januari 2016       
 
Stichting Stabat Mater organiseert 18e concertweekend in Oirschot 
 
In het weekend van 11, 12 en 13 maart 2016 is het landelijk bekende Stabat 
Materconcertweekend voor de 18e keer in Oirschot. Jaarlijks komen circa 2200 
muziekliefhebbers vanuit het hele land naar de Sint Petrusbasiliek. Bijzonder is, dat – voor 
zover bekend – deze Brabantse stichting de enige organisatie is die jaarlijks en louter Stabat 
Maters presenteert. Inmiddels zijn dat al ruim 40 verschillende composities, gebaseerd op dat 
ene gedicht uit de 13e eeuw: ‘Stabat Mater Dolorosa’.  
 
Voor de concerten in 2016 voeren solisten, het koor Ex Tempore en de Mannheimer Hofkapelle onder leiding 
van Florian Heyerick het volgende programma uit: 

- Norbert Rosseau (1907-1975) Stabat Mater voor 6-stemmig gemengd koor 
- Franz Ignaz Beck (1734-1809) Stabat Mater voor solisten, gemengd koor en orkest 

 
Nederlandse première 
Het koor Ex Tempore bestaat vanaf 1989 en heeft sindsdien een grote reputatie opgebouwd met een stilistisch 
heldere en muzikaal boeiende benadering van de vocale muziek van 1600 tot heden. Alle leden zijn 
professionele zangers en komen uit verschillende Europese landen. Samenstelling en omvang van het ensemble 
variëren, afhankelijk van het repertoire, per project. Centraal in de concert- en opnameactiviteiten staat de 
uitvoering van minder bekende vocaal-instrumentale werken uit de barok. Composities uit latere periodes 
worden zeker niet geschuwd. Het Stabat Mater voor 6-stemmig koor a capella van de Belg Norbert Rosseau 
(1907-1975) beleeft tijdens het concertweekend van onze stichting in 2016 zijn Nederlandse première.  
 
Franz Ignaz Beck 
Vanwege zijn werkzaamheden als dirigent in Marseille en Bordeaux wordt Beck wel de ‘Franse Haydn’ 
genoemd. Voor de uitvoering van het rond een uur durende Stabat Mater van Franz Ignaz Beck 
(1734-1809) is de inzet van 5 vocale solisten noodzakelijk. Ook hier gaat het om in dit repertoire 
gespecialiseerde zangers uit verschillende windstreken. 
  
Dirigent 
De Belgische musicus Florian Heyerick is van vele markten thuis. Hij studeerde in Gent, Brussel en Leuven af 
met eerste prijzen voor blokfluit, dwarsfluit en kamermuziek. Ook voltooide hij succesvol de studie 
muziekwetenschap. Hij werkte als gastdirigent met vele toonaangevende koren en barokorkesten, waaronder 
Musica Antiqua Keulen, het Vlaams Radiokoor en de Nederlandse Bachvereniging. Sinds de oprichting van het 
koor Ex Tempore is hij daaraan als artistiek leider verbonden. 
 
Concerten Oirschot 
De concerten zijn op vrijdagavond 11 maart 2016 (aanvang 20.30u), zaterdagmiddag de 12e (aanvang 17.00 uur) 
en zondagmiddag de 13e (aanvang 14.30u). De kerk gaat steeds drie kwartier voor aanvang van het concert 
open. De Sint Petrusbasiliek in het prachtige Brabantse Oirschot beschikt over een geweldige akoestiek. Deze 
monumentale kerk vormt al sinds 2000 het vertrouwde decor voor de Stabat Materconcerten. Na afloop kunnen 
bezoekers desgewenst deelnemen aan een ontvangst in de historische Hof van Solms, in de directe omgeving van 
de basiliek. In Oirschot lenen zich tal van gezellige horecagelegenheden voor interessante ontmoetingen. 
 
Kaarten 
De kaartverkoop verloopt via de eigen organisatie van de stichting. Bestellen kan via www.stabatmater.nl of 
direct een mail sturen naar secretariaat@stabatmater.nl. Toegangskaarten kosten € 35 per persoon. Er zijn ook 
boeiende arrangementen op afspraak verkrijgbaar. 
 
Waardering 
Inmiddels is deze succesvolle jaarlijkse concertreeks uitgegroeid tot een van de hoogtepunten in de landelijke 
muzikale agenda. Het Stabat Mater concertweekend is door het Brabantse provinciebestuur gekwalificeerd als 
beeldbepalend cultureel evenement in de provincie.  
 
Noot voor de redactie  
Wie meer wil weten en/of vragen heeft, kan zich wenden tot Marlies Timmermans, zakelijk leider van de 
Stichting Stabat Mater. Zij is telefonisch bereikbaar op 0411-643084 (dinsdag en donderdag) of via de mail: 
marlies@stabatmater.nl  Desgewenst zijn er illustraties beschikbaar.  

         
 

 
 

PERSBERICHT januari 2016       
 
Stichting Stabat Mater organiseert 18e concertweekend in Oirschot 
 
In het weekend van 11, 12 en 13 maart 2016 is het landelijk bekende Stabat 
Materconcertweekend voor de 18e keer in Oirschot. Jaarlijks komen circa 2200 
muziekliefhebbers vanuit het hele land naar de Sint Petrusbasiliek. Bijzonder is, dat – voor 
zover bekend – deze Brabantse stichting de enige organisatie is die jaarlijks en louter Stabat 
Maters presenteert. Inmiddels zijn dat al ruim 40 verschillende composities, gebaseerd op dat 
ene gedicht uit de 13e eeuw: ‘Stabat Mater Dolorosa’.  
 
Voor de concerten in 2016 voeren solisten, het koor Ex Tempore en de Mannheimer Hofkapelle onder leiding 
van Florian Heyerick het volgende programma uit: 

- Norbert Rosseau (1907-1975) Stabat Mater voor 6-stemmig gemengd koor 
- Franz Ignaz Beck (1734-1809) Stabat Mater voor solisten, gemengd koor en orkest 

 
Nederlandse première 
Het koor Ex Tempore bestaat vanaf 1989 en heeft sindsdien een grote reputatie opgebouwd met een stilistisch 
heldere en muzikaal boeiende benadering van de vocale muziek van 1600 tot heden. Alle leden zijn 
professionele zangers en komen uit verschillende Europese landen. Samenstelling en omvang van het ensemble 
variëren, afhankelijk van het repertoire, per project. Centraal in de concert- en opnameactiviteiten staat de 
uitvoering van minder bekende vocaal-instrumentale werken uit de barok. Composities uit latere periodes 
worden zeker niet geschuwd. Het Stabat Mater voor 6-stemmig koor a capella van de Belg Norbert Rosseau 
(1907-1975) beleeft tijdens het concertweekend van onze stichting in 2016 zijn Nederlandse première.  
 
Franz Ignaz Beck 
Vanwege zijn werkzaamheden als dirigent in Marseille en Bordeaux wordt Beck wel de ‘Franse Haydn’ 
genoemd. Voor de uitvoering van het rond een uur durende Stabat Mater van Franz Ignaz Beck 
(1734-1809) is de inzet van 5 vocale solisten noodzakelijk. Ook hier gaat het om in dit repertoire 
gespecialiseerde zangers uit verschillende windstreken. 
  
Dirigent 
De Belgische musicus Florian Heyerick is van vele markten thuis. Hij studeerde in Gent, Brussel en Leuven af 
met eerste prijzen voor blokfluit, dwarsfluit en kamermuziek. Ook voltooide hij succesvol de studie 
muziekwetenschap. Hij werkte als gastdirigent met vele toonaangevende koren en barokorkesten, waaronder 
Musica Antiqua Keulen, het Vlaams Radiokoor en de Nederlandse Bachvereniging. Sinds de oprichting van het 
koor Ex Tempore is hij daaraan als artistiek leider verbonden. 
 
Concerten Oirschot 
De concerten zijn op vrijdagavond 11 maart 2016 (aanvang 20.30u), zaterdagmiddag de 12e (aanvang 17.00 uur) 
en zondagmiddag de 13e (aanvang 14.30u). De kerk gaat steeds drie kwartier voor aanvang van het concert 
open. De Sint Petrusbasiliek in het prachtige Brabantse Oirschot beschikt over een geweldige akoestiek. Deze 
monumentale kerk vormt al sinds 2000 het vertrouwde decor voor de Stabat Materconcerten. Na afloop kunnen 
bezoekers desgewenst deelnemen aan een ontvangst in de historische Hof van Solms, in de directe omgeving van 
de basiliek. In Oirschot lenen zich tal van gezellige horecagelegenheden voor interessante ontmoetingen. 
 
Kaarten 
De kaartverkoop verloopt via de eigen organisatie van de stichting. Bestellen kan via www.stabatmater.nl of 
direct een mail sturen naar secretariaat@stabatmater.nl. Toegangskaarten kosten € 35 per persoon. Er zijn ook 
boeiende arrangementen op afspraak verkrijgbaar. 
 
Waardering 
Inmiddels is deze succesvolle jaarlijkse concertreeks uitgegroeid tot een van de hoogtepunten in de landelijke 
muzikale agenda. Het Stabat Mater concertweekend is door het Brabantse provinciebestuur gekwalificeerd als 
beeldbepalend cultureel evenement in de provincie.  
 
Noot voor de redactie  
Wie meer wil weten en/of vragen heeft, kan zich wenden tot Marlies Timmermans, zakelijk leider van de 
Stichting Stabat Mater. Zij is telefonisch bereikbaar op 0411-643084 (dinsdag en donderdag) of via de mail: 
marlies@stabatmater.nl  Desgewenst zijn er illustraties beschikbaar.  



4

Stabat Mater mediaoverzicht

Mooi Oirschot krant – 9 december 2015
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Sint Petrusbasiliek Oirschot
Concertweekeinde 2016
Vrijdag 11 maart, 20.30 uur
Zaterdag 12 maart, 17.00 uur 
Zondag 13 maart, 14.30 uur

Concertweekeinde  
Oirschot 2016 
 Sint Petrusbasiliek 
11, 12 en 13 maart 2016

Stabat Mater 2016 

In de Sint Petrusbasiliek van Oirschot vindt twee weken voor 
Pasen het concertweekeinde plaats van de Stichting Stabat 
Mater. Voor de 18e maal al weer. Dat de uitvoeringen steeds 
een paar duizend bezoekers weten te trekken, bewijst dat 
het initiatief inmiddels is uitgegroeid tot een gewaardeerde 
traditie. De programmering wisselt jaarlijks. Tijdens iedere 
editie klinkt een andere selectie uit het rijkelijk aanwezige 
Stabat Mater-repertoire. Ook de keuze voor de optredende 
musici varieert. Min of meer ‘vaste partners’ zijn philharmonie 
zuidnederland en Brabant Koor. Ook nodigt de stichting 
regelmatig binnen- of buitenlandse ensembles uit. Indien 
mogelijk wordt een podium geboden aan jong toptalent. 

Voor de concerten in 2016 voeren solisten,  
het koor Ex Tempore en de Mannheimer 
Hofkapelle onder leiding van Florian Heyerick  
het volgende programma uit:

•  Norbert Rosseau (1907-1975)  
Stabat Mater voor 6-stemmig gemengd koor

•  Franz Ignaz Beck (1734-1809)  
Stabat Mater voor solisten, gemengd koor en orkest

Tijdloos klassiek

2 kaarten voor het vrijdag- of zaterdag  -
concert incl. 3- gangen diner in ’t Hof  
van Solms en een CD van 2015 voor de  
prijs van € 60,00 p.p. (i.p.v. € 70).
Bestellen: secretariaat@stabatmater.nl o.v.v. LUI.

Aanbieding

www.stabatmater.nl

Advertentie Luister Magazine – 12 december 2015
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Eventonizer Nieuwsbrief – 22 december 2015
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Guido ’t Sas, redacteur –  12 januari 2016 KBO -  Ons Magazine – 12 januari 2016
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Guido ’t Sas, redacteur – 12 januari 2016
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Mooi Schijndel krant – 20 januari 2016
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Vereniging Arts & Auto website – februari 2016 Musikforum Mannheim, Duitsland Website – februari 2016
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Noord Brabants Museum website – februari 2016
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Brabants Centrum krant –  februari 2016

Concertweekeinde  
Oirschot 2016 
�Sint�Petrusbasiliek�
11,�12�en�13�maart�2016

Heeft u het all-inclusive lidmaatschap* van Brabants Centrum?
Speciaal exclusief voor u: 

Ledenvoordeel vrijdag 11 maart 2016
e 25,- per persoon (i.p.v. e 35,- per persoon)

Laat u verrassen en geniet van prachtige muziek van het Stabat Mater.  
Een unieke beleving in de Sint Petrusbasiliek in Oirschot,
op vrijdagavond 11 maart 2016, aanvang concert 20.30 uur.

Aanmelden via bc@brabantscentrum.nl
*  Bent u nog gewoon abonnee, waardeer dan uw abonnement GRATIS op naar het lidmaatschap  

via www.brabantscentrum.nl/opwaarderen.

Stabat�Mater
De tekst van het Stabat Mater stamt uit het midden van de 13e 
eeuw. De auteur geeft daarin een bespiegeling over het leed 
van Maria die haar enige Zoon aan het kruis genageld ziet. 
Door de eeuwen heen hebben honderden componisten, onder 
wie de allergrootsten, het gedicht Stabat Mater van muziek 
voorzien. Inmiddels zijn ruim 500 muziekwerken ontdekt. 

De Sint Petrusbasiliek in het pittoreske Brabantse Oirschot 
beschikt over een prachtige akoestiek. Deze monumentale 
kerk vormt al sinds 2000 het vertrouwde decor voor onze 
Stabat Materconcerten. Voor de concerten in 2016 voeren 
solisten, het koor Ex Tempore en de Mannheimer Hofkapel-
le onder leiding van Floria Heyerick het volgende program-
ma uit:

•��Norbert�Rosseau�(1907-1975)��
Stabat Mater voor 6-stemmig gemengd koor

•��Franz�Ignaz�Beck�(1734-1809)��
Stabat Mater voor solisten, gemengd koor en orkest

www.stabatmater.nl
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Mooi Oirschot Krant – 24 februari 2016
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Brabants Dagblad – 11 maart 2016 Eindhovens Dagblad – 12 maart 2016
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Complimenten van gasten van het concert
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Antwoordkaart Luister Magazine – bijlage programmaboekje 2016 Stabat Mater.
Deze is uitgereikt op de concertdagen. 

€ 7.95

Simone
  Lamsma

Camerata Trajectina 
viert 40-jarig bestaan met 
Dowland in Holland

David Porcelijn 
Op de bres voor 
Nederlandse muziek

Schilderij Bach 
eindelijk thuis 
in Bach-Archief Leipzig

KleuterSinfonietta
Magische muziekvoorstellingen

NR 710, SINDS 1952 |  NOVEMBER 2015

‘Er is niets mooiers dan muziek delen’ 
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Een aantal twitter berichten (1/3)
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Een aantal twitter berichten (2/3)
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Een aantal twitter berichten (3/3)
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Concertweekend 2017
Tot ziens in 2017 op 31 maart, 1 en 2 april.

Op het programma staat dan het Stabat Mater van Antonin Dvorak. 
Dit prachtige romantische werk wordt dit keer echter niet 

in de gebruikelijke versie met orkest uitgevoerd, 
maar volgens de oorspronkelijke, 7-delige partituur 

uit 1876 voor solisten, koor en piano.

Stichting Stabat Mater • Mijlstraat 45A • Postbus 118 • 5280 AC  Boxtel
T 0411 64 30 84 • secretariaat@stabatmater.nl

www.stabatmater.nl

 StabatMater.Oirschot      
 @StabatMaterNL 
 Stabat Mater Vriendengroep
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