Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
op zaterdag 4 juli 2015 om 16.00 uur door Laurens de Man.
Laurens de Man (‘s-Hertogenbosch, 1993) studeert sinds september 2010 piano bij David Kuyken
en orgel bij Jacques van Oortmerssen aan het Conservatorium van Amsterdam. Daar volgt hij sinds
september 2012 ook bijvaklessen klavecimbel bij Johan Hofmann.
In mei en juni jl. deed hij voor zowel orgel als piano Bachelorexamen; voor beide examens slaagde
hij cum laude.
Hij volgde masterclasses bij o.a. Dmitri Bashkirov, Håkon Austbø, Willem Brons en Rudolf Jansen,
voor orgel bij o.a. Olivier Latry en Lorenzo Ghielmi (Jong Talent Klas Orgelacademie Haarlem
2010).
Laurens treedt regelmatig op als pianist en organist; daarnaast speelt hij veel kamermuziek; met
Annemiek de Bruin (klarinet) en Irene Kok (cello) vormt hij sinds september 2012 het Chimaera
Trio, dat veelvuldig optrad en verschillende prijzen won.
Als pianist won hij in 2009 tijdens de Nationale Finale van het Prinses Christina Concours in Den
Haag een 1e prijs.
Hij maakte samen met andere prijswinnaars van het Prinses Christina Concours tournees door de
VS en Canada (april 2012) en Costa Rica (oktober 2012). Sinds januari 2012 is Laurens
hoofdorganist van de Janskerk in Utrecht, waar hij een Bätz-Witte orgel uit 1861 bespeelt.
Daarnaast was hij in 2014 stagiair-organist van de Oudekerkgemeente in Amsterdam.
1. Galliarda & Variatio in d	


Heinrich Scheidemann	

 ca. 1595-1663

2. Ballett in F	


Heinrich Scheidemann

3. Englische Mascarata in g 	


Heinrich Scheidemann

4. Fantasia & Fuga in c BWV 537	


Johann Sebastian Bach	

 1685-1750

5. Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter BWV 650	

 Johann Sebastian Bach
6. Dieu parmi nous	


Olivier Messiaen	


1908-1992

Paroles du communiant, de la Vierge, de lEglise toute entière:
Celui qui ma créé a reposé dans ma tente, le Verbe sest fait chair et il a habité en moi. Mon âme
glorifie le Seigneur, mon esprit a tressailli dallégresse en Dieu mon Sauveur.
God met ons
Woorden van de communicant, van de Maagd en van de hele kerk: Hij die mij schiep heeft in mijn
huis gerust, het Woord is vlees geworden en heeft in mij gewoond. Mijn ziel maakt groot de Heer
en mijn geest verheugt zich in God mijn Redder. (Jezus Sirach 24:8; Johannes 1:14; Lukas 1:46-47)

Dit concert is gratis toegankelijk.
Om de concerten ook in de toekomst mogelijk te maken, is er na afloop een collecte.
Voor overige orgelconcerten in de serie Hendrik Niehoff: zie folder en www.orgelconcerten-hendrik-niehoff.nl
Orgelconcerten in de regio: www.brabantorgel.nl

