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 daar zijn
mastergraad. Tevens studeerde hij kerkmuziek en koordirectie bij Theo Goedhart.
Als bijvakken volgde hij piano en zang. Aan de Universiteit Leiden studeerde hij
politicologie. Naast diverse masterclasses bij o.a. Ton Koopman, Tomasz Nowak en
Zsigmond Szathmary, volgde hij middels een beurs van het Henri Roovers Fonds een
postgraduale orgelopleiding aan de Universität für Musik in Wenen bij Roman
Summereder (20e eeuwse muziek) en Peter Planyavsky (improvisatie).
Geerten heeft een breed repertoire, met bijzondere interesse voor 20e eeuwse en
hedendaagse 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 solist en begeleider werkt Geerten veel samen met koren en orkesten. Hij
werkte mee aan uitvoeringen van o.a. het Concert voor orgel en orkest van
Poulenc, Kammermusik no. 7 voor orgel en orkest van Paul Hindemith en het War
Requiem van Benjamin Britten in het Concertgebouw Amsterdam.Ook is hij actief
als continuospeler bij verschillende ensembles. 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. Hij is
tevens dirigent van Het Wassenaars Kamerkoor.

---||---Eerstvolgende pauzeconcert is op 21 januari: nntb

Programma pauzeconcert

Woensdag 7 januari 2015 12.45 - 13.15 uur

M. Kagel
(1931-2008)

D. Buxtehude
(1637-1707)

J.S. Bach

J.S. Bach
(1685-1750)

Toccata und Fuge in a (uit opus 80)

Ragtime-Waltz (uit Rrrrrrr...)

Wie schön leuchtet der Morgenstern

Allegro (uit Concerto a-moll)

Das alte Jahr vergangen ist (uit Orgelbüchlein)

Uitvoerende: Geerten van de Wetering (orgel)

M. Reger
(1873-1916)

----||----

Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, wordt van de
bezoekers een bijdrage naar draagkracht gevraagd; richtbedrag €3,50.
Daarvoor is het mandje bij de uitgang bestemd.

