
 
 
Paul Kieviet 
-is geboren 1964  
-deed in 1981 examen VWO  
-was als amateur prijswinnaar van verscheidene regionale orgelconcoursen  
  (o.m. 1980 - Rotterdamse Orgelmaand)  
-studeerde aan het Rotterdams Conservatorium van 1981 tot 1989:  
*hoofdvak Orgel bij Arie J. Keijzer en Bernard Winsemius  
  (diploma Docerend Musicus 1985 en Uitvoerend Musicus 1989 - cum laude)  
*hoofdvak Kerkmuziek bij Barend Schuurman (Praktijkdiploma Kerkmuziek 1985)  
*hoofdvak Theorie der Muziek bij o.m. Jan Kleinbussink (einddiploma 1989)  
-was in 1985 winnaar van het Leidse Nationaal Orgelconcours voor conservatorium 
studenten  
-deed in 1986 studie koraalimprovisatie bij Klaas Bolt aan de Internationale Zomeracademie 
te Haarlem  
-is (sinds 1983) als kerkmusicus verbonden aan de Hervormde Gemeente te Sommelsdijk en     
 (sinds 1990) aan de Hervormde Gemeente te Middelharnis. 
-als docent muziektheorie verbonden aan de Muziekschool Goeree-Overflakkee  
-bloeiende privélespraktijk 
-heeft ervaring als concerterend organist op vele (belangrijke) orgels in Nederland en 
incidenteel daarbuiten 
-maakte radio-orgelconcerten voor verscheidene omroepen 
-is actief als improviserend organist (met accent op koraalimprovisatie in traditionele stijlen) 
en componist 
-in 1995 verscheen een cd met eigen composities op het orgel te Sommelsdijk en Oude-
Tonge 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

De pauzeconcerten zijn mede mogelijk gemaakt door: Fonds 1818, het Anjerfonds, 
het Casema Cultuurfonds en M.A.O.C Gravin van Bylandt Stichting. 

 
Het eerstvolgende pauzeconcert in de Raad van State (Gotische Zaal) 

Woensdag 26 oktober 12.45 uur, (zie ook www.raadvanstate.nl ) 
 

Onze website met o.a. het eerstvolgende programma, informatie  
over de nieuwe cd is te vinden op: www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl  

U kunt zich hier aanmelden als donateur.  
 

Nieuwe CD met Jan Hage, orgel en het Residentie Kamerkoor o.l.v. Jos Vermunt  J.S. Bach:  
6 Schübler-Choräle, Concerto in a moll, Sonate VI en Fantasia en Fuge in g-moll (15 euro) 
 
 
 

Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk 
 

pauzeconcert op woensdag 19 oktober 2005 12.45 - 13.15 
 

Uitvoerende: Paul Kieviet, orgel 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

1. J.S. Bach Preludium in a (BWV 569) 
 (1685-1750)  
   
2 C. Kee Uit “Psalmen voor Orgel” 
. (1900-1997) -Den 91sten Psalm 
  -Den 45sten Psalm 
   
3. D. Buxtehude Te Deum Laudamus 
 (1637-1707) -Praeludium 
  -Te deum laudamus 
  -Te martyrum 
  -Tu devicto 
  -Pleni sint coeli 
   
4. C. Kee Uit “Psalmen voor Orgel” 
.  -Den 77sten Psalm 
  -Den 100sten Psalm 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten,  
stellen we uw bijdrage op prijs (richtbedrag 2,50 euro p.p.).  

Hiervoor staat een bus bij de uitgang. Tevens vindt u hier een 
inschrijvingsformulier waarop u zich kunt aanmelden als donateur. 

 
Het eerstvolgende pauzeconcert in de Kloosterkerk:  

Woensdag 2 november 2005: Opus  
Karin Vogelaar, sopraan; Hilke Bron, alt;  
Theo van Ooi, tenor; Coen Honig, bariton  

 
Een folder met hierin de vermelding van de pauzeconcerten van het  

seizoen 2005/2006 vindt u in het informatierek bij de uitgang. 


