Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
op zaterdag 14 juli 2018 om 16.00 uur door Jan Willems.
Jan Willems (*1980) studeerde Hoofdvak Orgel & Kerkmuziek aan het Brabants Conservatorium
bij Bram Beekman en bijvak improvisatie bij Henco de Berg en Geert Bierling. De basis werd
gelegd aan het Dongens Muziekinstituut bij Frans Bullens. Voor zijn ontwikkeling als kerkmusicus
volgde hij koordirectiecursussen bij de NSGV en ontwikkelde dat verder aan het Brabants
Conservatorium bij Ramon van den Boom en Martien van Woerkum. Aan de Folkwanguniversität
in Essen (D) verdiepte hij zich tussen 2005 en 2017 in de authentieke uitvoeringspraktijk van het
Gregoriaans bij Prof. Stephan Klöckner. Na organist te zijn geweest van de St-Paulusabdij te
Oosterhout en de St-Bavokerk te Raamsdonk, werd hij in 2007 benoemd tot hoofdorganist van de
orgels van de Basiliek Sint-Jan-de-Doper te Oosterhout.
Jan geeft regelmatig concerten, vaak samen met sopraan Ilse van Wuijckhuijse, met wie hij een duo
vormt. Het orgelspel van Jan is o.a. te beluisteren op drie cd’s die zijn uitgebracht door de
Brabantse Orgelfederatie. Naast organist is Jan dirigent van de Schola Bavonensis, RK
Jongerenkoor YRDV uit Raamsdonksveer en van de Capella Catharina, het kamerkoor van de
Catharinaparochie in Oosterhout. Met zijn koren was hij meermalen te zien op TV. Als
kerkmusicus zit hij bovendien sinds 2008 in de redactie van het Gregoriusblad.
In het dagelijks leven werkt Jan als docent Aardrijkskunde aan het Stedelijk Gymnasium in Breda.

1. Praeludium und Fuge a-moll (BWV 543)

Johann Sebastian Bach

1685-1750

2. Schmücke dich, o liebe Seele (BWV 654)

Johann Sebastian Bach

3. Toccata ex C

Joseph Nicolaus Torner

1700-1762

4. Deuxième Choral

Hendrik Andriessen

1892-1981

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

