Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
op zaterdag 1 september 2018 om 16.00 uur door Laurens de Man.
Laurens de Man (‘s-Hertogenbosch, 1993) is een veelzijdig musicus, actief als pianist en organist,
zowel solistisch als in kamermuziekverband.
Hij studeerde piano en orgel aan het Conservatorium van Amsterdam (predicaat resp. "uitmuntend"
en "cum laude") resp. David Kuyken en Jacques van Oortmerssen.
Vanaf oktober 2017 zet hij zijn studie voort aan de Berlijnse Universität der Künste bij Leo van
Doeselaar (Konzertexamen Orgel).
Laurens won diverse prijzen, o.a. tijdens de Nationale Finale van het Prinses Christina Concours in
Den Haag, bij het Internationaler Klavierwettbewerb J.S. Bach in Würzburg en bij de International
Martini Organ Competition in Groningen. In november 2017 verscheen een piano-CD met
klavierwerken van J.S. Bach.
Sinds 2012 is hij pianist van het Chimaera Trio, dat veelvuldig optreedt en prijzen won bij de
Storioni Ensemblewedstrijd in ‘s-Hertogenbosch en het Tristan Keuris Kamermuziekconcours in
Amersfoort (beide 2013). Voor dit trio arrangeert Laurens ook regelmatig muziek, van Pachelbel
tot Mahler.
Sinds januari 2012 is Laurens hoofdorganist van de Janskerk in Utrecht, waar hij een Bätz-Witte
orgel uit 1861 bespeelt.
www.laurensdeman.nl
.
1. Tempo di Borea (uit: Partita II in b voor viool solo,
BWV 1002, arr. LdM)

Johann Sebastian Bach

1685-1750

2. Adagio ma non tanto (uit: Vioolsonate BWV 1016)

Johann Sebastian Bach

3. Deuxième Arabesque (oorspronkelijk voor piano,
arr. Léon Roques)

Claude Debussy

1862-1918

4. Uit: Cinquante pièces pour orgue
- Spiritual Choral
- Insistance
- Rogations
- Fanfares en ut

Jacques Bertier

1923-1994

5. Variations sur un Noël, op. 20

Marcel Dupré

1886-1971

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

