Programma pauzeconcert

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,
Daan Manneke, Zsigmond Szathmary en Peter Planyavsky. Momenteel studeert hij
verder in binnen- en buitenland.
Geerten is actief als solist, begeleider, ensemblespeler en dirigent. Als solist heeft
Geerten zich gespecialiseerd in 20e eeuwse muziek. Hij speelde o.a. premières van
nieuwe composities tijdens het Internationaal Orgelfestival in Haarlem, in het
Amsterdamse Orgelpark en in de Westerkerk te Amsterdam.
Als koorbegeleider werkte Geerten mee aan uitvoeringen van o.a. de Petite Messe
Solenelle van Rossini, het Requiem van Fauré en de Nederlandse première van het
‘9/11 Requiem’ van de Noorse componist Iver Kleive, uitgevoerd door het
Toonkunstkoor Aalsmeer en het Oslo Bach Choir.
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.

Woensdag 1 augustus 2012 12.45 - 13.15 uur

Uitvoerende: Geerten van de Wetering, orgel

Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750)

Fantasia et fuga in c-moll (BWV 537)

Albert de Klerk
(1917 – 1998)

Dialoog
Uit: Tien orgelwerken

Anthonie van Noordt
(ca. 1619 – 1675)

Psalm 116
Uit: Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen

Johann Sebastian Bach

Trio in d-moll (BWV 583)

Marius Monnikendam
(1896 – 1977)

Toccata

Geerten is sinds 1 januari 2012 organist van de Kloosterkerk in Den Haag.

---||-----||---Eerstvolgende pauzeconcert 15 augustus: Eric Quist, orgel

Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, stellen we uw
bijdrage (richtbedrag € 3,50 p.p.) op prijs. Hiervoor staat een bus bij de uitgang.

