Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
op dinsdag 5 juli 2016 om 20.00 uur door Adriaan Hoek.
Adriaan werd in 1990 geboren te Tholen. Zijn eerste orgellessen kreeg hij van zijn vader.
Vervolgens studeerde hij piano bij Paul Heyboer en orgel Eric Quist. Adriaan Hoek behaalde als
amateur reeds eerste en tweede prijzen op orgelconcoursen.
Hij studeerde orgel aan het Rotterdams Conservatorium. In 2014 behaalde hij het diploma 1e fase
cum laude, hoofdvakdocenten waren Bas de Vroome, Ben van Oosten en Aart Bergwerff. Tevens
behaalde hij het diploma kerkmuziek cum laude. Momenteel studeert hij voor het diploma 2e fase
en volgt hij improvisatielessen bij Hayo Boerema. Privélessen volgt hij bij Pieter van Dijk en Kees
van Eersel.
Adriaan won diverse prijzen op internationale orgelconcoursen waaronder vier eerste prijzen in
2015 op orgelconcoursen te Korschenbroich, Alkmaar, Lübeck en Breda. Op het Schnitgerconcours
te Alkmaar won hij ook de publieksprijs en kreeg hij de aantekening cum laude. Vanwege deze
prestatie mag hij zich The Young ECHO organist of 2016 noemen.
Sinds 2015 is Adriaan als cantor-organist verbonden aan het Ikazia-ziekenhuis te Rotterdam.
Daarnaast is hij actief als concertorganist, continuo-speler, dirigent en docent.
1. Fantasie (Pièce dOrgue) in G gr.t. (BWV 572)
• Très vitement
• Gravement
• Lentement

Johann Sebastian Bach 1685-1750

2. Schmücke dich, o liebe Seele à 2 claviers et pédale
BWV 654

Johann Sebastian Bach

3. Deuxième Choral en Si mineur pour grand Orgue

César Franck

1822-1890

4. Uit: Sechs Stücke in kanonischer Form Op. 56,
• Innig
• Non troppo presto

Robert Schumann

1810-1856

5. Phantasie über den Choral 'Wachet auf, ruft uns die Stimme' Max Reger
opus 52. no.2

1873-1916

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

Het eerste deel uit het Piece dOrgue van Johann Sebastian Bach bestaat uit speelse, snelle motieven
en toonladderpassages. Deze worden gevolgd door een vijfstemmig Gravement, het tweede deel.
De thematiek van dit deel vertoont een opmerkelijke verwantschap met die van het vijfde couplet
van het Gloria (Cromhorne sur la Taille) en die van het Agnus Dei (Plein Jeu) uit Messe pour les
Couvents (kloostermis) van F.Couperin. Mogelijkerwijs heeft Bach bij de bestudering van de
muziek van zijn Franse tijdgenoot zich laten inspireren tot dit prachtige Plein Jeu. Ook de Franse
titels van de drie delen van het werk wijzen in die richting. Snelle figuren die worden ondersteund
door een kernachtig pedaalritme (kort-lang) besluiten deze compositie.
In 1649 componeerden de dichter Johann Franck en de organist Johann Crüger de tekst en de
muziek van het avondmaalslied Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654. Dit lied werd gezongen
als voorbereiding op het avondmaal. Bach gebruikt in deze compositie de ritornello-vorm. Böhm
was de eerste componist die koraal-ritornelli schreef en daarmee mogelijk ook Bachs voorbeeld.
Vanwege de licht beklemtoonde tweede tel en de driedelige maatsoort is het een Sarabande.
De drie koralen van de van oorsprong Belgische organist en componist César Franck behoren tot de
belangrijkste romantische orgelwerken. Het Deuxième Choral begint met een passacaglia in vier
variaties waarna het koraal geïntroduceerd wordt. Na een theatraal recitatief (Largemente con
fantasia) ontvouwt zich een fuga die overgaat in een passage waarin het beginthema opnieuw te
voorschijn komt. Na een piano-achtige cadens sluit het stuk af in alle rust en sereniteit.
De 6 Studien in kanonischer Form Opus 56 van Robert Schumann ontstonden in het voorjaar en de
zomer van 1845 en verschenen in september van dat jaar bij de Leipziger uitgever F. Whistling.
De canons vertonen door het dialogische karakter een zekere gelijkenis met Bachs Inventionen.
Schumann droeg ze op aan zijn leraar en vriend Gottfried Kuntzsch, organist in Zwickau vanaf
1802. Verschillende canonvormen passeren de revue: in de onderkwint (nr. 4) en in het octaaf (nr.
5). De canons contrasteren in tempo, toonsoort en karakter.
Max Reger heeft de koraalfantasie over Wachet auf, ruft uns die Stimme (melodie en tekst van
Philip Nicolai) opgedragen aan zijn vriend Karl Straube. Volgens een mededeling van Straube heeft
Reger de langzame inleiding (Grave assai) als kerkhof gekarakteriseerd. De schildering van de stad
Jeruzalem in nachtelijke rust wordt tweemaal, zoals het Wachet auf in het lied, als een bliksemflits
onderbroken door de roep van de wachters. Na deze inleiding klinkt zeer zacht het begin van het
koraal. De melodie van de eerste strofe is, zo beschrijft Straube, de stem van een engel, de doden
worden allengs gewekt. Dis-E-Dis in het pedaal duidt symbolisch aan hoe zij zich in de graven
bewegen. Vrijwel direct na het eerst vers volgt, forte gespeeld, het tweede, dat Reger een
tweedelige behandeling heeft gegeven. Eerst de vreugdevolle stemming (Quasi allegro vivace) van
het Zion hört die Wächter singen, met de koraalmelodie achtereenvolgens in de tenor, de sopraan
en vanaf Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig in het pedaal, omrankt door snelle trioolfiguren
in het manuaal. De toonsterkte neemt toe. Dit crescendo breekt plotseling af. Bij Nun komm, du
werte Kron begint een contrasterend verstild Adagio con espressione. Dit gedeelte duidt op het
avondmaal waarvan de tekst spreekt. Regers visie op het derde vers begint met een fuga met als
thema de eerste drie tonen (in een andere volgorde) van de melodie, die de vreugdedans van een
engel zouden symboliseren. Als contrapunt komt daar de koraalmelodie van Gloria sei dir gesungen
bij. Bij de eerste drie regels in het pedaal met het fugathema in de bovenstem en bij de volgende
drie regels andersom. Een machtige apotheose van een grootste compositie.

