Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te ‘s-Hertogenbosch
op zaterdag 20 juni 2009 om 16.00 uur door Jos Laus.
Jos Laus studeerde aan het Kon. Conservatorium in Den Haag piano, orgel en koordirectie. Na
afronding van zijn studies aldaar, volgde hij nog improvisatielessen bij Bernard Bartelink te
Haarlem. Van 1969 tot 2004 was hij als dirigent en organist verbonden aan de H. Bonifatiuskerk te
Rijswijk. Met het koor Gloria Deo en de Schola Cantorum werd regelmatig medewerking verleend
aan de KRO radio- en televisie uitzendingen; de Schola Cantorum behaalde in 1991 en 1995 een
prijs in de categorie Gregoriaans op het Internationaal Korenfestival te Arnhem.
Sinds juli 2004 is hij als dirigent en organist werkzaam in de kerk van St. Jacobus de Meerdere te
’s-Gravenhage, waar hem de algemene muzikale leiding van de koren en de organisatie van de
concerten is toevertrouwd.
Naast een concertpraktijk in eigen land, is hij regelmatig als concertorganist te gast in het
buitenland (o.a. België, Frankrijk, Duitsland en Indonesië (Jakarta). In laatstgenoemd land werd hij
betrokken bij de inventarisatie van het daar aanwezige pijporgelbestand.
Als adviseur van de Katholieke Klokken & Orgelraad (K.K.O.R.) en lid van het College van
Orgeladviseurs Nederland (CvON) is hij betrokken bij talrijke restauratie- en nieuwbouwprojecten
van (monumentale) pijporgels. Begin 2000 werd hij door de Unesco uitgenodigd een advies uit te
brengen en de begeleiding ter hand te nemen van de restauratie van het Maarschalkerweerd-orgel in
de kathedraal van Paramaribo in Suriname. Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over
technische- en historische aspecten van de orgelbouw.
Wetenschappelijk onderzoek naar het oeuvre van de 19e eeuwse Utrechtse orgelmakers
Maarschalkerweerd en Zoon resulteerde in een lijvig manuscript dat binnen afzienbare tijd in
boekvorm verschijnt.
Jos Laus is naast zijn werkzaamheden in de H. Jacobuskerk te Den Haag, als pianobegeleider
verbonden aan de Dans-vakopleiding van het Kon.Conservatorium te Den Haag. Tevens is hij
dirigent van het Rijswijks Vocaal Ensemble.
1. Batalla famossa

anonymus

2. Fantasia in A

Jan Pieterszoon Sweelinck
1562 -1621

3. Fantasie pour le verset JUDEX CREDERIS au TE DEUM Alexandre Pierre François Boëly
1785-1858
4. Choral: Ach Gott! Erhör mein Seufzen

Johann Ludwig Krebs 1713-1780

5. Toccata und Fuga über den Namen BACH

J.A. van Eijken

1823-1868

6. Fanfare

William Mathias

1934-1987

Voor overige orgelconcerten in de serie Hendrik Niehoff: zie folder en www.orgelconcerten-hendrik-niehoff.nl
Orgelconcerten in de regio: www.brabantorgel.nl

