Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
op zaterdag 6 augustus 2016 om 16.00 uur door Geerten van de Wetering.
Geerten van de Wetering studeerde orgel en improvisatie bij Jos van der Kooy en kerkmuziek en
koordirectie bij Theo Goedhart aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Na het behalen
van zijn mastergraad studeerde hij verder in Wenen bij Roman Summereder (20e eeuwse muziek)
en Peter Planyavsky (improvisatie). Geerten is organist van de Kloosterkerk te Den Haag en
dirigent van Het Wassenaars Kamerkoor. Als artistiek adviseur voor Stichting Kunstcentrum
Kloosterkerk is hij tevens verantwoordelijk voor de programmering van de pauzeconcerten in de
Kloosterkerk.
Hij heeft een breed repertoire met bijzondere interesse voor 20e eeuwse en hedendaagse muziek en
speelde diverse premières. Als solist concerteert hij in binnen- en buitenland, daarnaast treedt hij op
in kleinere bezettingen. Ook werkt hij regelmatig samen met koren en orkesten. Zo voerde hij
concerten voor orgel en orkest uit van Francis Poulenc, Paul Hindemith en Anthon van der Horst en
trad op met o.a. Cappella Amsterdam, Residentie Bach Ensembles en het Haags Matrozenkoor,
waarvan hij de vaste begeleider is. Bovendien zet hij zich er voor in het orgel aan een breed publiek
te presenteren door het instrument te combineren met andere genres en kunstdisciplines.
1. Praeludium et Fuga in C (BWV 545)

Johann Sebastian Bach

1685-1750

2. Passacaglia in d-moll

Johann Kaspar Kerll

1627-1693

3. Magnificat noni toni

Dietrich Buxtehude

1637-1707

4. uit: Marienbilder (1955)
• Magnificat
• Pieta

Siegfried Reda

1916-1968

5. uit: Zwölf Stücke für die Orgel (opus 59)
• Toccata in d-moll
• Fuga in D-dur

Max Reger

1873-1916

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

