
O
ver de organist

W
illem

 H
örm

ann ('s-H
ertogenbosch 1953) studeerde af in vijf richtingen 

w
aaronder kerkorgel en piano. Als organist is hij verbonden aan de Sint 

Cathrienkerk te ‘s-H
ertogenbosch; daarnaast is hij organist in de H

. H
artkerk te 

Vught, de Sacram
entskerk te M

iddelrode en de SO
W

-G
em

eente te Berlicum
. Buiten 

zijn w
erk als docent toetsinstrum

enten geeft hij orgelconcerten en w
erkte hij m

ee 
aan diverse uitvoeringen m

et koren en opnam
e’s voor radio, tv en cd. D

e afgelopen 
jaren bespeelde hij tijdens concerten m

eer dan 60 orgels in binnen- en buitenland 
(VS, Israel, Frankrijk, D

uitsland, België en Luxem
burg). D

it jaar is hij te 
beluisteren in W

ashingtin D
C (VS), U

lm
 en Stuttgart (D

) en diverse plaatsen in heel 
N

ederland. D
oor diverse Brabantse orgelkringen w

erd hij de afgelopen jaren 
opnieuw

 voor het geven van concerten uitgenodigd.
O

p zijn repertoire staan de m
eeste grote w

erken van J.S. Bach, sym
fonieën van 

W
idor, D

upré en Vierne, grote w
erken van O

livier M
essiaen, César Franck, Franz 

Liszt, J.P. Sw
eelinck, eigen w

erken en im
provisaties. Regelm

atig voert hij 
hedendaagse w

erken uit van com
ponisten die hij heeft horen spelen zoals N

aji 
H

akim
 en Thierry Escaich; ook laat hij regelm

atig w
erken horen van Brabantse 

com
ponisten uit de 20ste eeuw

 zoals Louis Toebosch, Antoon M
aessen en Jos van 

Am
elsvoort.

O
p veel concerten die hij sam

en m
et vooraanstaande koren gaf stonden 

om
vangrijke w

erken op het program
m

a, w
aaronder w

erken voor tw
ee koren en 

tw
ee orgels; ook begeleidde hij tal van solisten. 

H
ij zette zich in voor de Brabantse O

rgelfederatie, en jarenlang voor de besturen 
van de Stichting O

rgelkring “H
endrik N

iehoff”, de Interkerkelijke Stichting 
O

pleiding Kerkm
uziek, en is actief als bestuurslid van de Vrienden van het 

Sm
itsorgel Sint Lam

bertuskerk Rosm
alen, de O

rgelkring Sint Cathrien en de 
Stichting Regionale M

uziekschool ’s-H
ertogenbosch.

Voor inform
atie over zijn concerten, repertoire, cd’s en bespeelde orgels:

w
w

w
.w

illem
horm

ann.nl
en op Youtube staan 40 opnam

es, m
et 7 uur orgelm

uziek, w
aaronder opnam

es van 
zijn huisorgel m

et 12 registers.

---||----

Eerstvolgende pauzeconcert is op 17 augustus: W
illeke Sm

its (U
trecht), orgel

Program
m

a pauzeconcert
W

oensdag  3 augustus 2016 12.45 - 13.15 uur

U
itvoerende: W

illem
 H

örm
ann (D

en Bosch), orgel

M
ax Reger 

(1873-1916)
- Präludium

 h-m
oll

- M
elodia B-dur

(uit N
eun Stücke op.129)

Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)

- Preludium
 en fuga in G

, BW
V 550

A
. Corelli 

(1653-1713)
- Concerto

Spanje, anoniem
 16e eeuw

- Passacalles de prim
er tono

M
aurice D

uruflé 
(1902-1986)

- Prélude sur l'Introït de L'Épiphanie 
- Toccata (uit Suite O

p. 5)

----||----

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. D
esgew

enst kan deze bijdrage 
w

orden overgem
aakt op rekening num

m
er N

L65 IN
G

B 0000 6064 58.


