Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
op zaterdag 2 september 2017 om 16.00 uur door Axel Wenstedt.
Axel Wenstedt (Gemonde): na pianoles bij organist-klavecinist Gerard Dekker speelt hij sinds
1971 als autodidact orgel en klavecimbel. Bij A.Seyler in Nijmegen lessen kamermuziek en
liedbegeleiding. Naast zijn werk (tot 2011) speelt hij in Noord-Brabant en daarbuiten talloze
concerten als continuospeler bij koren en orkesten, oa kamerorkest Alveare Veghel (olv Sander
Teepen), Barokorkest Megen (olv Laurens Felix), Octocant (olv Lucas Vis) en barokke
kamermuziek met o.a. de ensembles Scordatura (Jos Koning) en Octime Nijmegen (Rob Engels).
Marktorgelconcerten binnen en buiten Nederland. Jarenlang was hij lid van de orgelcommissie van
het Smits-orgel uit 1839 in Sint-Oedenrode. Hij programmeert veel concerten in oa kasteel
Heeswijk en het Religieus Museum Uden, en bespeelt en beheert daar als huisklavecinist / organist
de diverse toetsinstrumenten.
1. Salvator Mundi II

William Byrd

1543-1623

2. Praeambulum no. V in d

Heinrich Scheidemann

1595-1663

3. Ground Uppon la mi re

Thomas Preston

± 1650

4. Toccata X (uit:"Apparatus musico-organisticus 1690") Georg Muffat

1653-1704

5. Menuet in D, KV 355 en Trio KV 298
Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
de voltooiing door Anton Stadler van het Menuet is
hier vervangen door de wereldpremiere van de reconstructie door fortepianist/organist Tom Bouwman
(Helvoirt) uitgave Universal Edition Wiener-Urtext 2018,
die tevens het trio van Anton Stadler vervangen heeft
door een bijpassend Trio van Mozart zelf uit het
fluitkwartet KV 298 www.notesonmozart.nl
6. Sonneries de la Rose + Croix no.1
(Lent et detachee sans secheresse)

Eric Satie

1866-1925

7. Sonate in G L.499 (Kattenfuga)

Domenico Scarlatti

1685-1757

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

