
O
ver de organist

G
eerten van de W

etering (1985) studeerde orgel en im
provisatie bij Jos van der 

Kooy aan het Koninklijk Conservatorium
 te D

en H
aag en behaalde daar zijn 

m
astergraad. Tevens studeerde hij kerkm

uziek en koordirectie bij Theo G
oedhart. 

Als bijvakken volgde hij piano en zang. Aan de U
niversiteit Leiden studeerde hij 

politicologie. N
aast diverse m

asterclasses bij o.a. Ton Koopm
an, Tom

asz N
ow

ak en 
Zsigm

ond Szathm
ary, volgde hij m

iddels een beurs van het H
enri Roovers Fonds een 

postgraduale orgelopleiding aan de U
niversität für M

usik in W
enen bij Rom

an 
Sum

m
ereder (20e eeuw

se m
uziek) en Peter Planyavsky (im

provisatie).

G
eerten heeft een breed repertoire, m

et bijzondere interesse voor 20e eeuw
se en 

hedendaagse m
uziek. H

ij speelde o.a. prem
ières van nieuw

e com
posities tijdens 

het Internationaal O
rgelfestival in H

aarlem
, in het Am

sterdam
se O

rgelpark en in de 
W

esterkerk te Am
sterdam

.

Als solist en begeleider w
erkt G

eerten veel sam
en m

et koren en orkesten. H
ij 

w
erkte m

ee aan uitvoeringen van o.a. het Concert voor orgel en orkest van 
Poulenc, Kam

m
erm

usik no. 7 voor orgel en orkest van Paul H
indem

ith en het W
ar 

Requiem
 van Benjam

in Britten in het Concertgebouw
 Am

sterdam
.O

ok is hij actief 
als continuospeler bij verschillende ensem

bles. Sam
en m

et zijn broer Bert van de 
W

etering (bas/bariton) vorm
t hij een vast duo, dat veelal onbekend repertoire en 

transcripties voor orgel ten gehore brengt.

G
eerten is sinds 1 januari 2012 organist van de Kloosterkerk in D

en H
aag. H

ij is 
tevens dirigent van H

et W
assenaars Kam

erkoor.

---||----

Eerstvolgende pauzeconcert is op  21 januari: nntb

Program
m

a pauzeconcert
W

oensdag 7 januari 2015 12.45 - 13.15 uur

U
itvoerende: G

eerten van de W
etering (orgel) 

J.S. Bach
(1685-1750)

D
as alte Jahr vergangen ist (uit O

rgelbüchlein)  

J.S. Bach
Allegro (uit Concerto a-m

oll)

D
. Buxtehude

(1637-1707)
W

ie schön leuchtet der M
orgenstern  

M
. Kagel

(1931-2008)
Ragtim

e-W
altz (uit Rrrrrrr...)

M
. Reger

(1873-1916)
Toccata und Fuge in a (uit opus 80)  

----||----

O
m

 de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, w
ordt van de 

bezoekers een bijdrage naar draagkracht gevraagd; richtbedrag €3,50. 
D

aarvoor is het m
andje bij de uitgang bestem

d.


