
Over de organist 
 
 
Geerten van de Wetering (1985) studeerde orgel en improvisatie bij Jos van der 
Kooy aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en behaalde in 2011 zijn 
mastergraad. Tevens behaalde hij zijn diploma kerkelijk koorleider bij Theo 
Goedhart. Als bijvakken volgde hij piano en zang. Aan de Universiteit Leiden 
studeerde hij politicologie. Geerten volgde masterclasses bij o.a. Ton Koopman, 
Tomasz Nowak, Zsigmond Szathmary en Jacques van Oortmerssen. Momenteel 
studeert hij verder in binnen- en buitenland. 
 
Geerten is actief als solist, koorbegeleider, ensemblespeler en dirigent. Als solist 
heeft Geerten zich gespecialiseerd in 20e eeuwse muziek. Hij verzorgt regelmatig 
premières van nieuwe muziek. Zo speelde hij een première tijdens het 
Internationaal Orgelfestival 2008 in de St. Bavo in Haarlem en werkte hij mee aan 
de premières van twee nieuwe werken voor vier orgels in het Amsterdamse 
Orgelpark. In 2011 bespeelde hij het orgel bij de Nederlandse première van het 
’9/11 Requiem’ van de Noorse componist Iver Kleive, uitgevoerd door het 
Toonkunstkoor Aalsmeer en het Oslo Bach Choir. 
 
Als koorbegeleider werkte Geerten mee aan uitvoeringen van o.a. de Petite Messe 
Solenelle van Rossini, het requiem van Fauré en de Crucifixion van Stainer. Met 
verschillende ensembles voert hij regelmatig barokmuziek uit van o.a. Bach 
(cantates), Händel (The Messiah) en Vivaldi. Samen met zijn broer Bert van de 
Wetering (bas/bariton) vormt hij een vast duo, dat veelal onbekend repertoire en 
transcripties voor orgel ten gehore brengt. 
 
Geerten is sinds 1 januari 2012 organist van de Kloosterkerk in Den Haag, waar hij 
het drieklaviers Marcussen-orgel bespeelt. 
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Eerstvolgende (gratis) pauzeconcert 20 juni: Eco de Indias. Bea Lafont, zang; 

Roberto Bando, traverso; Jacek Kurzydło, barokviool; Florencia Bardavid Hoecker, 
viola da gamba; Giulio Quirici, barokgitaar; Edoardo Valorz, kistorgel 

(12.45 – 13.15 uur) 
 

Extra (gratis) pauzeconcert op  zaterdag 21 juli (12.45 – 13.15 uur): 
Nederlands Strijkers Gilde o.l.v. Frank de Groot en met medewerking van  

Geerten van de Wetering (orgel) 
 

Programma: Orgelconcert van Francis Poulenc 

  Programma orgelconcert 
 

In samenwerking met het Haags Orgel Kontakt 
 

zaterdag 16 juni 2012 16.00 uur 
 

Uitvoerende: Geerten van de Wetering 
 

----||---- 
 
 

J. Langlais 
(1907 - 1991) 

Suite Baroque                                             
1. Plein Jeu                                                
2. Trémolo en Taille 
7. Grand Jeu 

  
J.N. David 
(1895 - 1977) 

Es ist ein Schnitter, heißt der Tod 
(Partita für Orgel)                                       

  
J.N. David Wachet auf, ruft uns die Stimme 

(Kleine Partita für Orgel) 
  

P. Hindemith 
(1895 - 1963) 

Uit: Sonate I 
- Sehr langsam 

  
A. van der Horst 
(1899 - 1965) 

Suite in modo conjuncto 
- Toccata 
- Trio capriccioso 
- Dialogo 
- Fuge a quatre voce e due soggetti 
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Eerstvolgende orgelconcert i.s.m. HOK: 

Zaterdag 15 september 2012 16.00 uur: Geerten van de Wetering (orgel),  
Bert van de Wetering (bas/bariton) 

Liederen en orgelwerken uit de laatromantiek en vroeg twintigste eeuw 
 


