


 

 



VAN HARTE WELKOM!  
 

INSTRUMENTAAL ENSEMBLE INTERMEZZO heet u van harte welkom op dit bijzon-

dere concert. We zijn dankbaar dat we na bijna 2 jaar weer een concert kunnen 

geven. Bovendien nemen we vanavond na 7 jaar afscheid van onze dirigent 

Gerben Budding. Dat doen we door een mooi en aansprekend barokpro-

gramma ten gehore te brengen. De leden van het ensemble spelen werken van 

J.S. Bach, Telemann, Vivaldi en doen een uitstapje naar Mozart. Opvallend is 

dat daarbij verschillende instrumenten en musici een hoofdrol spelen in een 

solopartij. We wensen u een fijne avond.  

 

 

Intermezzo bestaat uit een groep enthousiaste amateurmusici. Het orkest is 

op initiatief van dirigent Leo R. Mauritz en enige andere musici in 1999 opge-

richt. Dit was naar aanleiding van de begeleiding van cantate BWV 118 van J.S. 

Bach. Door het enthousiasme van de jonge musici is de groep uitgegroeid tot 

een regulier ensemble met ongeveer 17 instrumentalisten. Van 2007 tot 2013 

was Arjen J.A. Uitbeijerse dirigent van Intermezzo. Daarna is Gerben Budding 

dirigent geworden.  

Het muzikale hart van het orkest ligt bij de barokmuziek, maar Intermezzo 

speelt ook regelmatig muziek uit een andere stijlperiode. Het ensemble orga-

niseert eigen themaconcerten en treedt daarnaast op als begeleidingsorkest 

bij verschillende koren. Zo heeft het orkest in het verleden samengewerkt met 

vocaal dubbelkwartet Magnificat in een reeks concerten met als thema ‘met 

Bach door het liturgisch jaar’. Ook werkt het orkest regelmatig samen met ge-

mengd koor Preludium uit Woerden en heeft het haar medewerking verleend 

aan de orgelplusconcerten in de Grote Kerk van Gorinchem. 

 

Nieuwe dirigent 

Het orkest staat vanaf 2014 onder leiding van dirigent Gerben Budding. Van-

avond neemt hij na 7 jaar afscheid van het orkest. We zijn Gerben dankbaar 

voor zijn grote inzet voor het orkest! We hebben een goede tijd met elkaar 

gehad, waarin de orkestleden veel van Gerben geleerd hebben. Na 2 oktober 

2021 zal het orkest onder leiding van Wouter Verhage verder gaan. Zijn CV is 

elders in het programmaboekje opgenomen.  

 
 



   Aan dit concert werken de volgende solisten en leden van Intermezzo mee: 

 

Dirigent: Gerben Budding 

 

Solisten: 

Nanette Mans (sopraan) 

Annemarie van Prooijen (viool) 

   

Eerste  

viool: 

Annette v. Dooijeweert  Cello: Marianne Jansen 

Jenneken Schouten  
Anneke Both  

Renske de Wit 

  

Contrabas: 

 

Aai Gerhardt  
Martha Brouwer     
  Kistorgel: Ewald Mauritz 

Tweede  

viool: 

Thamara Schalk  

Edwin Neels 

  

Hobo: 

 

Inge Clement 

 

 

 

Altviool: 

Reinier Elshout 

Eline van Groningen 

 

Berna Meindertsma 

Veerle Dickhoff 

  

 

Fluit: 

 

Trompet: 

Annemarie Brouwer 

 

Anneke Noordhoek 

 

Samuël Schelling 

 

 

VACATURES 

Speel je viool of altviool en lijkt het je leuk om bij een orkest te spelen? Bij In-
termezzo maken we graag  kennis met je! Wij zijn een orkest dat bestaat uit 
jonge mensen met een christelijke achtergrond. We spelen hoofdzakelijk ba-
rokmuziek. Het orkest bestaat uit circa 17 leden en repeteert gemiddeld eens 
in de drie weken op woensdagavond in Gouda. 
Belangstelling? Neem dan contact op met: Ewald Mauritz, T: 06 - 24893839 
E: orkestintermezzo@gmail.com, W: www.orkest-intermezzo.nl 

Voor meer informatie en meer luisterplezier: 
www.orkest-intermezzo.nl 

www.facebook.com/kamerorkestintermezzo 
of bezoek ons Youtube-kanaal via de website! 

mailto:orkestintermezzo@gmail.com
http://www.orkest-intermezzo.nl/
http://www.orkest-intermezzo.nl/
http://www.facebook.com/kamerorkestintermezzo
https://www.youtube.com/channel/UCWbYGvEQi3_46BlZXIa6naw


Dirigent GERBEN BUDDING is cantor-organist van 

de Goudse Sint-Janskerk. In Gouda is hij tevens 

door de gemeente aangesteld als stadsorganist. 

Als vesperorganist is hij verbonden aan de 

Utrechtse Domkerk. Gerben is dirigent van En-

semble Piacevole, een drietal oratoriumkoren en 

de orkesten Intermezzo en Sjosjanim. Hij is inter-

nationaal actief als concertorganist. 

Zijn opleiding ontving hij aan het Utrechts Conser-

vatorium. Daar behaalde hij een Bachelor- en 

Mastergraad Koordirectie (met onderscheiding), 

een Bachelor- en Mastergraad Orgel met hoofd-

vak Improvisatie (beide summa cum laude) en een eerstegraads bevoegdheid als 

Kerkmusicus. 

Hij won de eerste prijs op het Internationale orgelconcours ‘Agati-Tronci’ in Pis-

toia (Italië), de tweede prijs op het Internationaal Schnitgerconcours in Alkmaar, 

de Litaize-prijs op het Internationaal César Franck Concours in Haarlem en de pu-

blieksprijs op het improvisatieconcours in Dudelange (Luxemburg). Van zijn orgel-

spel verschenen meerdere cd’s, die een zeer goede pers ontvingen in onder meer 

de tijdschriften ‘Luister’ en ‘Choir & Organ’. 

www.gerbenbudding.nl 

 

 

Sopraan NANETTE MANS (2000) studeert momen-

teel  klassieke zang aan het Codarts conservato-

rium in Rotterdam bij bariton Henk Neven. De ja-

ren voor haar opleiding heeft ze les gehad van 

sopraan Tamar Niamut. Afgelopen jaren was Na-

nette te horen als soliste in diverse solocantates 

(o.a. Bach en Telemann), het Stabat Mater van 

Pergolesi, de Paulus van Mendelssohn en gaf ze 

diverse liedrecitals met o.a. de Rotterdam Cham-

ber Music Society. 

Ook als ensemblezanger heeft Nanette veel er-

varing. Op jonge leeftijd zong ze bij diverse ko-

ren, waaronder het Meisjeskoor van Ars Musica, waar ze zanglessen kreeg van 



Margreet Rietveld en Pieter van Breugel. Tijdens haar studie zong ze bij het Rot-

terdam Symphony Chorus onder leiding van Valery Gergiev. Momenteel zingt ze 

bij Vocaal Ensemble Piacevole (Gerben Budding), dat zich specialiseert in oude 

muziek, het Ars Musica Kamerkoor (Patrick v/d Linden) en het Codarts Kamerkoor 

(Wiecher Mandemaker). 

Als soliste ontving Nanette masterclasses van Margreet Honig, Marcel Reijans, 

Charlotte Riedijk, Frans Huijts en Hans Eijsackers (lied). Daarnaast is ze samen met 

pianiste Mieke Verduijn aangenomen voor aankomend seizoen van de Udo Rei-

nemann Internationale Masterclasses in Brussel. 

Ook als zangpedagoge is Nanette al een paar jaar actief. Ze geeft les op de Koor-

school van Stichting Ars Musica en is daarnaast langzaam bezig met het opbou-

wen van haar eigen lespraktijk.  

 

 

Violiste ANNEMARIE VAN PROOIJEN (1983) 

won op jonge leeftijd reeds prijzen bij mu-

ziekfestivals en concoursen. Ze werkte mee 

aan diverse cd-opnames met o.a. Ardesko, 

Philia Quartet, Henny Vrienten en Maarten 

Willems. In 2011 debuteerde zij met een pi-

anotrio van Schumann in de kleine zaal van 

het Concertgebouw. Met orkest soleerde zij 

in vioolconcerten van Bach, Vivaldi en Sibe-

lius. 

Annemarie werd op 8-jarige leeftijd toege-

laten tot de Jong Talenten afdeling van het 

Koninklijk Conservatorium te Den Haag, 

waar zij 6 jaar les had van Qui van Woerde-

kom. Aan het Utrechts Conservatorium stu-

deerde zij klassiek viool bij Karen Turpie, Kees Hülsmann en Chris Duindam, onder 

wiens begeleiding zij in 2011 haar bachelor cum laude haalde. Twee jaar later be-

haalde zij haar master diploma met specialisatie kamermuziek bij Chris Duindam 

en Elisabeth Perry. 

Annemarie assisteerde vanaf 15-jarige leeftijd in de lespraktijk van haar eerste 

viool juf Stieneke Voorhoeve-Poot. Momenteel heeft Annemarie regionale les-

praktijken in Den Haag en Gouda en geeft zij namens Stichting Vonk les in Wad-

dinxveen. Bovendien is Annemarie actief op bekende en minder bekende podia 

(Foto: Olaf Hornes) 



als soliste, kamermusicus en was zij concertmeester van het Gouwe Hart Orkest 

en het Symfonie Orkest Midden Holland. 
 

Annemarie bespeelt een L.W. Roumen viool uit 1818 te Amsterdam, en een R. Gérome strijkstok, 

beide in bruikleen van het Nationaal Instrumenten Fonds. 

 

 

Vanaf 2 oktober is WOUTER VERHAGE dirigent van Inter-

mezzo. Wouter Verhage studeerde hoofdvak Docent 

Muziek, Koordirectie en Kerkmuziek aan het Koninklijk 

Conservatorium Den Haag. Tijdens zijn studie volgde hij 

cellolessen bij Annika Sternlöf, Floris Mijnders en Anne 

van Laar, koordirectie bij Jos van Veldhoven en Jos Ver-

munt en kerkmuziek bij Theo Goedhart. Ook volgde hij 

een minorstudie zang bij Kees-Jan de Koning, Michael 

Chance en Peter Kooij. Wouter zingt bij diverse gespe-

cialiseerde ensembles zoals het Nederlands Kamerkoor, 

de Nederlandse Bachvereniging, Cappella Amsterdam, 

Laurens Collegium Amsterdam, Bachkoor Holland, Ka-

merkoor Ars Musica en het Noëma ensemble. 

 

Wouter is dirigent van het St. Joris Kamerkoor uit Amersfoort, het Monteverdi 

Kamerkoor Utrecht, Vocaal ensemble Irrevocable en het Goudse orkest Inter-

mezzo. 

Verder is Wouter er vurig van overtuigd dat de Nederlandse jeugd meer zou moet 

zingen. Vanuit dat ideaal zet hij zich als sinds 2004 in voor en kinderen en jongeren 

op basis- en middelbare scholen. Zo organiseert hij talloze schoolprojecten 

rondom klassieke muziek. Bij de Nederlandse Opera en Opera2day ontwikkelt hij 

projecten met bovenbouwleerlingen van het voortgezet onderwijs. Kortgeleden 

heeft Wouter samen met Saskia Koning de liedbundel ‘Kijk! Ik ben een kikker’ ge-

schreven. Een boek vol liedjes speciaal gericht op peuters en kleuters met een 

Taalontwikkelingsstoornis.  

In 2020 is Wouter afgestudeerd voor een masterstudie Ensemblezang aan het 

conservatorium van Den Haag. 
 

 

 

  



 

 

• PROGRAMMA • 
 

 

Concerto in G-dur – TWV 51                         G.Ph. Telemann (1681-1767) 

• Allegro ma non troppo 

• Adagio 

• Allegro 

Anneke Noordhoek (fluit) 

 

 

Konzert in a-moll, BWV 1041                                     J.S. Bach (1685-1750) 

• Ohne Bezeichnung 

• Andante 

• Allegro assai 

Annemarie van Prooijen (viool) 

 

 

Concerto                                                                   A. Marcello (1684-1750) 

• Andante e Spiccato 

• Adagio 

• Presto 

Inge Clement (hobo) 

 

 

Kirchensonate – KV 336                          W.A. Mozart (1756-1791) 

• Allegro 

Ewald Mauritz (orgel) 

 

 

• PAUZE • 

 



Ostro picta, armata spina, RV 642                          A. Vivaldi (1678-1741) 

Nanette Mans (sopraan) 

 
Ostro picta, armata spina,  

Summo mane quae superba,  

Floruit pulchra, vaga rosa.  

Iam declinans vespertina  

pallet, languet velut herba,  

nec odora nec formosa.  

 

Paars van kleur, gewapend met door-

nen, stralend in de morgen,  

floreerde de roos.  

Nu, in de avond,  

verbleekt zij zoals het gras, 

niet langer zo fraai gevormd. 

Sic transit vana et brevis gloria mundi,  

et quae originem suam traxit ex alto,  

non fluxa sed aeterna,  

et quae sanctorum est gloria  

divina  

semper crescit eundo.  

Virgo in matrem electa  

omnipotentis Filii,  

typus humilitatis,  

dum hodie visitatur,  

humilis, pura et pia mage  

exaltatur.  

 

Zo gaat het ook met de heerlijkheid van 

de wereld,  

maar de heerlijkheid die opkomt uit de 

diepte,  

de eeuwige, onveranderlijke heerlijk-

heid, de heerlijkheid van de heiligen,  

zal voortdurend toenemen.  

Een Maagd, uitverkoren om moeder te 

wordenvan de almachtige Zoon, toon-

beeld van ootmoed, als ze op bezoek 

komt deze dag, nederig, puur en heilig, 

des te verhevener is zij. 

Linguis favete,  

Omnes silete,  

Voces prophanae,  

Et tantum resonet:  

Pax in terra. 

 In coelo Gloria.  

Iam fausti diei  

tam magnae rei.  

Currat festivitas;  

Laeta solemnitas,  

Atque memoria,  

Currat memoria.  

 

Zwijgt, gij tongen, 

wees stil, 

al gij aardse stemmen, 

en laat deze woorden overal weerklin-

ken: Vrede op aarde. 

Glorie in de hemelen. 

Laat de viering  

van dit grote gebeuren nu beginnen.  

Een vrolijke plechtigheid,  

en gedachtenis,  

laat het herdenken beginnen. 

 

 

 



Konzert in D-dur, TWV 53:D2                       G.Ph. Telemann (1681-1767) 

• Allegro 

• Adagio 

• Aria 

• Allegro 

Annemarie Brouwer (hobo), Inge Clement (hobo) en Samuël Schelling 

(trompet) 

 

 

Orchestersuite in C-dur, BWV 1066                         J.S. Bach (1685-1750) 

• Ouverture 
 

 

• EINDE • 
 

 

  



WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR UW KOMST! 
 

We bedanken onze sponsors en donateurs voor hun onmisbare bijdrage aan 

dit concert. In het bijzonder bedanken we onze hoofdsponsor Lansigt voor de 

financiële steun, waardoor wij als orkest muziek kunnen blijven uitvoeren.  

 

Wij zien u graag terug bij een van onze volgende concerten. Indien u op de 

hoogte gehouden wilt worden van onze toekomstige concerten, stuur dan een 

e-mail naar: orkestintermezzo@gmail.com.  
 

 

 

 

 

 

 

Onze volgende concerten zijn 9 april 2022 en 

16 april 2022 DV. In deze passie- en paascon-

certen voeren we samen met gemengd koor 

Preludium cantate ‘Aus der Tiefe’ BWV 131 

van J.S. Bach uit. Ook begeleiden we het 

koor bij een aantal delen uit de Passionskan-

tate van Gottfried August Homilius.  

 

14 mei  2022 begeleidt Intermezzo het koor 

Cantus Gouda.  

Op het programma staat cantate BWV 4 

‘Christ lag im Totesbanden’ van J.S. Bach.  

 

Meer informatie: 

www.orkest-intermezzo.nl 

www.facebook.com/kamerorkestintermezzo 

 

Van harte welkom! 
 

mailto:orkestintermezzo@gmail.com


 


