Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
op zaterdag 10 juni 2017 om 16.00 uur door Alexander de Bie.
Alexander de Bie, geboren in 2001, heeft al vanaf zeer jonge leeftijd een passie voor klassieke
muziek en de instrumenten orgel en piano. Alexander heeft sinds zijn 5e jaar pianoles bij zijn
vader, pianist Jack de Bie. Sinds zijn 6e jaar heeft hij les van de organist Jos van der Kooy
(Organist Westerkerk en stadsorganist te Haarlem). Met hoofdvak orgel zit Alexander in de Jong
Talent Klas van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Alexander bespeelde met 7 jaar het Maarschalkerweerdorgel in de Grote Zaal van het
Concertgebouw Amsterdam op het Concertgebouw Open in 2009 en als 9-jarige organist kwam hij
in de finale van het Concertgebouw Concours.
Als 10-jarige speelde hij met Jos van der Kooy en zijn leerlingen in het Orgelpark in Amsterdam
orgelstukken van Daan Manneke en was hij te zien in het TV-programma Podium van Jan Willem
de Vriend. Alexander speelde Mozart op het Christian Müller Orgel in de St. Bavo in Haarlem.
In de Westerkerk in Amsterdam heeft hij al aan diverse concerten meegewerkt, zoals bij de serie
Geen Dag Zonder Bach, het Grachtenfestival, lunchconcerten en het Vredesconcert.
In de zomer 2016 was hij actieve deelnemer aan de masterclass in de Jong Talent Klas van het
Internationale Orgelfestival te Haarlem.
1. Passacaglia en Fuga in c-moll, BWV 582

Johann Sebastian Bach

1685-1750

2. Uit: 52 leicht ausfürbare Vorspiele zu den
gebräuchlichsten evangelischen Chöralen:
- Nr.21, Jesu, meine Freude
- Nr.22, Jesus, meine Zuversicht

Max Reger

1873-1916

3. Uit: de 5e Orgelsymphonie: Deel 5, Toccata

Charles-Marie Widor

1844-1937

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

