
Kerstconcert Asociación Iberoamericana de Eindhoven op 13 december 2019 

Voor een heel goed gevulde Agnus Dei-kerk verzorgde het ensemble Fadango vrijdag 13 december 

een prachtig kerstconcert!  

Nog niet vaak zullen de klanken 

van de bandoneon in deze kerk 

zo mooi geklonken hebben als 

deze keer door de inspirerende 

wijze waarop bandoneonist 

Gerard van Duinen dit 

bijzondere instrument 

bespeelde. Samen met de 

gepassioneerde gitaarklanken 

van Mirek Walton, de fijne en 

zuivere basondersteuning door 

Suze Stiphout en de mooie 

professionele zangstem van 

Jeannine Geerts vulde de kerk 

zich met heerlijke op fado en 

tango gebaseerde muziek. 

 

En met de door Peter Kivits met veel zorg uitgekozen en toepasselijke kunstwerken bij de 

verschillende nummers, met een goede aanduiding van de inhoud, werd ook dit concert weer een 

streling voor de zintuigen en het gevoel. 

Ontroerend was het samenspel van Mirek Walton en Gerard van Duinen in enkele eigen composities. 

En natuurlijk bleef ook de grote meester Astor Piazzolla niet onvertolkt met het prachtige ‘Yo soy 

Maria’ en het ‘Chiquilin de Bachín’ met veel gevoel gezongen door Jeannine Geerts. Waarmee ook de 

kerstgedachte op een andere en meer Argentijnse wijze mooi werd ingekleurd. 

Na de pauze was er het orgelintermezzo door organist Eelco Kooiker, die Leen Nijdam wegens ziekte 

verving en ons verraste met ‘Lasst uns das Kindelein wiegen’  van Franz Xaver Anton Murschhauser,  

een thema met zes bijzondere en ook vrolijke fluitende variaties. 

Met het gezamenlijk gezongen Noche de Paz op eigen en bijzondere wijze aangezet en ingeleid door 

Fadango werd ook dit jaar dit bijzondere concert besloten en mochten we nagenieten met een 

glaasje Glühwein, maar niet voordat Fadango als toegift na het slot applaus Piazzollas ‘Los pajaros 

perdidos’  enthousiast vertolkte compleet met een kleine tango door enkele gasten…. 

We kijken alweer uit naar de 10e editie in 2020! 

Bär Derkx 

15 december 2019 

 


