Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
op zaterdag 12 september 2015 om 16.00 uur door Dennis van der Wijk.
Dennis van der Wijk (1985) is geboren te Ureterp. Al op kleuterleeftijd werd hij gefascineerd door
het prachtige van Vulpen-orgel van de gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Ureterp alwaar hij
opgroeide.
Toen hij negen jaar oud was, kreeg hij achtereenvolgens les van Wietse Hoving, Gonny van der
Werff en Siebe Reiding. Aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen (voorheen Noord
Nederlands Conservatorium) studeerde hij bij Johan Beeftink en Theo Jellema. Juni 2006 sloot hij
zijn opleiding af met een eindexamenconcert, dit examen werd gewaardeerd met het cijfer negen.
Aan het Conservatorium van Amsterdam behaalde hij het diploma kerkmuziek (2008) en zijn
‘Master of Music’ diploma orgel (2009) bij Jacques van Oortmerssen. Juni 2010 behaalde hij het
diploma voor Docent muziek, eveneens aan het Conservatorium van Amsterdam. Tijdens zijn
studie volgde hij verschillende masterclasses bij o.a. Bernard Haas, Edoardo Bellotti, Michel
Bouvard, Olivier Latry, Wolfgang Zerer, Jan Willem Jansen en François Espinasse. Als docent
muziektheorie, harmonieleer en solfège is hij verbonden aan het Nieuw Amsterdams Kinderkoor.
Hij geeft concerten door heel Nederland, zowel solo, in duo’s als begeleiding bij koren. Als
kerkorganist is hij verbonden aan de Nieuwe kerk te Ede waar hij het prachtige van Vulpen-orgel
bespeelt.
1. Fanfare (uit Renaissance Suite 1)	

	

2. Tiento de quarto tono	


Tilman Susato	


ca. 1510-ca. 1570

Francisco Correa de Arauxoca	


1575-1654

3. Sonate III	


Felix Mendelssohn Bartholdy	


1809-1847

4. Five musical impressions	

• Choral
• Duo
• Intermezzo
• Romanc
• Finale

Dennis van der Wijk	


geb. 1985

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

