Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
op zaterdag 19 augustus 2017 om 16.00 uur door Laurens de Man.
Laurens de Man (‘s-Hertogenbosch, 1993) studeert sinds 2010 piano bij David Kuyken en orgel bij Jacques
van Oortmerssen, Matthias Havinga en Pieter van Dijk aan het Conservatorium van Amsterdam. Ook volgt
hij sinds 2012 bijvaklessen klavecimbel bij Johan Hofmann.
In 2014 deed hij voor zowel orgel als piano Bachelorexamen; voor beide examens slaagde hij cum laude. In
2016 behaalde hij zijn Masterdiploma orgel cum laude.
Laurens treedt regelmatig op als pianist en organist; ook speelt hij veel kamermuziek. Zo vormt hij met
Annemiek de Bruin (klarinet) en Irene Kok (cello) sinds september 2012 het Chimaera Trio, dat veelvuldig
optrad en prijzen won bij de Storioni Ensemblewedstrijd in 's-Hertogenbosch en het Tristan Keuris
Kamermuziekconcours in Amersfoort (2013).
Het oeuvre van J.S. Bach speelt een bijzondere rol in zijn activiteiten. Zo trad hij op bij het Bachfestival
Dordrecht (2012), speelde een Bachconcert met VJ (2013), vertolkte zijn beruchte Goldbergvariaties (2014),
speelde hij in de op Bach gebaseerde dansvoorstelling Well Tempered 10/48 (2014) en speelde hij
verschillende Bach-programma’s, o.a. in het Orgelpark te Amsterdam (2015). In maart 2016 won hij een
vierde prijs (eerste en derde niet uitgereikt) tijdens het Internationaler Klavierwettbewerb "J.S. Bach" in
Würzburg.
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, Canada en Costa Rica (2012). In juni 2016 won hij het Govert van Wijn Orgelconcours te Maassluis.
Sinds 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.
www.laurensdeman.nl

1. Lucidor einß hütt der schaf: twee variaties

Matthias Weckmann ca. 1616-1674

2. Canzon in d

Matthias Weckmann

3. Koraal “Herr Jesu Christ, dich zu uns wend”, BWV 726

Johann Sebastian Bach

4. “Herr Jesu Christ, dich zu uns wend”,
a 2 Clav. e Pedale, BWV 709

Johann Sebastian Bach

5. Trio super: “Herr Jesu Christ, dich zu uns wend”,
BWV 655

Johann Sebastian Bach

6. Für Rico

Friedrich Gulda

1930-2000

7. Folk tune (uit: Five short pieces)

Percy Whitlock

1903-1946

8. Fanfare (uit: Four extemporizations)

Percy Whitlock

1685-1750

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

