SOK presenteert

Lenteconcert
Ralph Henssen, trompet
Hub Nickel , trompet
Jo Louppen, orgel

zondag
8 mei 2022
Abdijkerk Rolduc
Heyendallaan 82
Kerkrade
aanvang 16:00
entree €5

Concertprogramma

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)
uit Symphonie en Ut mineur op. 78:
Adagio
(orgel)

Jean Françaix (1912 – 1997)
Suite uit “L’Apocalypse selon St. Jean”:
Prologue
Ceux qui vont être marqué
Vision du Trône de Dieu
Le Millenium
La Jérusalem Céleste
(trompet en orgel)

César Franck (1822 – 1890)
Pastorale op. 19
(orgel)

Concertprogramma

Jean Langlais (1907 – 1991)
Pastorale et Rondo pour 2 trompettes et orgue
(trompet en orgel)

Stanley Weiner (1925 – 1991)
Phantasy on Mozart’s Turkish March op. 142
(orgel)

Petronio Franceschini (c.1650 – 1680)
Sonata per due trombe in D:
Largo
Allegro Moderato
Adagio
Allegro Moderato
(trompet en orgel)

Uitvoerenden
Hub Nickel, trompet
Hub speelt sinds zijn zevende levensjaar cornet en begon zijn loopbaan
bij fanfare Victoria Rimburg. Op jonge
leeftijd won hij de begeerde Mgr.
Ronckentrofee en al snel maakte hij
opnames voor het KRO-muziekprogramma “Zin in Muziek”.

Hij studeerde hoofdvak trompet aan het Conservatorium Maastricht, waar hij
zijn DM-diploma behaalde, en vervolgde zijn opleiding aan het Conservatorium
te Den Haag. Daar slaagde hij met onderscheiding voor muzikaliteit en virtuositeit. Hij werd onder meer trompettist van het Schleswig-Holstein Musik
Festival Orchester en was tot 2016 eerste trompettist van het LSO Maastricht
(nu philharmonie zuidnederland). Daarnaast speelde hij onder meer in het
Haags Residentie Orkest en het Gelders Orkest, en was hij lid van verscheidene
koperensembles. Nu Hub niet meer aan een vast orkest verbonden is, heeft hij
meer tijd voor internationale optredens als solist, en voor het geven van
workshops voor klein-koper en directie.
Naast zijn trompetstudie volgde Hub hoofdvak HaFa-directie. Hij behaalde na
de DM- en UM-diploma’s met de Johan Willem Friso- kapel te Assen. Op het
internationale concours voor blaasorkesten te Praag won hij de dirigentenprijs
met zijn Harmonieorkest “Heer Vooruit” (waarvan hij tot eredirigent benoemd
is). Hub heeft verscheidene HaFaBra-orkesten geleid. Hij dirigeert de
Koninklijke Fanfare Concordia te Ulestraten, Muziekvereniging St. Hubertus
Hegelsom, Fanfare St. Elisabeth Groenstraat, Fanfare Abdissenbosch en
Fanfare St. Franciscus Wyck-Maastricht. Daarnaast is Hub geregeld gastdirigent
bij andere internationale HAFA- en symfonische orkesten, en is hij als jurylid
betrokken bij examens en concoursen zoals het Prinses Christina Concours, de
Stichting Jong Muziektalent Nederland en het Bundeswettbewerb “Jugend
Musiziert”. Meer informatie op www.hubnickel.nl.

Uitvoerenden
Ralph Henssen, trompet
Na zijn studie werktuigbouwkunde aan de T.U. Eindhoven studeerde Ralph
Henssen klassiek trompet bij Ad van Zon aan het Rotterdams Conservatorium
en aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daarnaast studeerde hij
kamermuziek bij de trompettist Theo Mertens aan het Koninklijk Vlaams
Muziekconservatorium te Antwerpen. In 2011 promoveerde hij aan de
Universiteit Utrecht op een proefschrift getiteld “Trompetters en Tamboers
in de Zeeuwse Zeevaart ten tijde van de Republiek”.

Uitvoerenden
Jo Louppen, orgel
Jo Louppen rondde in 1990
zijn Conservatoriumstudie
in Maastricht af. Daarna
vervolgde hij zijn studies
met diverse workshops,
cursussen en masterclasses.
Hij treedt met grote regelmaat
op als solist en begeleider bij
concerten en opnames. Als
kerkmusicus is hij verbonden
aan de St. Pancratiuskerk
te Heerlen en aan de Heilig
Hartkerk te Landgraaf.
In 2000 was Jo laureaat bij het orgelconcours L’Europe et
l’Orgue 2000 dat plaatsvond in Luik, Aken en Maastricht, en
in 2005 verscheen in opdracht van de stichting SOL de cd
“Müller-orgels in Zuid-Limburg” waarop Jo de orgels in
Wylre, Eys, Mechelen en Kerkrade Centrum bespeelt.
Sinds 2013 is hij als stadsorganist van Kerkrade
verantwoordelijk voor de artistieke invulling van de
concerten georganiseerd door de Stichting Orgelkring
Kerkrade. In die hoedanigheid verzorgt hij onder andere
maandelijks orgel-bespelingen in de Kerkraadse
Lambertuskerk. In de Pancratiuskerk te Heerlen draagt
hij zorg voor de maandelijkse marktdagconcerten.
In 2016 verscheen in samenwerking met de Stichting
Limburgse Componisten de cd “Positief: Limburgse
composities op Kerkraadse orgels” met hedendaagse muziek
van elf Limburgse componisten gespeeld op het Müller-orgel
van de Lambertuskerk en het Klais-orgel te Rolduc.

