
O
ver de m

usici

Sopraan en N
eerlandica Karin Vogelaar  w

as in haar studietijd actief als jazz-
zangeres. Later richtte zij zich op klassieke zang. H

aar zangstudie volgde zij bij 
Sylvia Schlüter en Aafje H

eynis. Ze zingt in het Residentie Kam
erkoor en in vocaal 

kw
artet ‘O

pus '90. D
it laatste ensem

ble w
on in 1998 sam

en m
et blokfluitensem

ble 
"La Falga" de tw

eede prijs in het concours van de O
pen N

ederlandse Blokfluitdagen 
in U

trecht, m
et vertolkingen van renaissancew

erken. H
et ensem

ble heeft een 
breed repertoire, dat zich uitstrekt tot de hedendaagse m

uziek. Karin Vogelaar 
soleert regelm

atig. Als oratorium
zangeres trad zij op m

et o.a. het Residentie 
Kam

erkoor , het Leidse ensem
ble La Vostra Veu en de oratorium

vereniging 
Bennebroek. Ze w

erkte sam
en m

et dirigenten als Jos Verm
unt, Richard H

eidem
a 

en Rob Koolem
ans Beijnen. O

p haar repertoire staan o.a. de M
is m

et blazers van 
Igor Straw

insky, de rol van Am
or in "O

rpheo ed Euridyce" van von G
luck, een m

is 
van de H

aagse com
ponist M

oet, de kleine orgelm
is van Joseph H

aydn en het G
loria 

van Vivaldi. Ze geeft tevens liedrecitals en treedt regelm
atig op in uitvoeringen 

m
et orgel. Karin Vogelaar zong in m

asterclasses van W
out O

osterkam
p (in het 

festival van Zeeuw
s Vlaanderen) en de Am

erikaanse sopraan Sheila Barnes bij w
ie 

zij haar zangstudie heeft vervolgd. Karin trad op als soliste bij het beroem
de 

m
annenkoor "D

e M
aastrichter Staer". Tevens soleerde zij in tw

ee concerten m
et 

het kam
erkoor "G

loriant" uit Rotterdam
.

G
eerten van de W

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

Kooy en kerkm
uziek en koordirectie bij Theo G

oedhart aan het Koninklijk 
Conservatorium

 te D
en H

aag. Als bijvakken volgde hij piano en zang. N
a het 

behalen van zijn m
astergraad 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). H
ij 

volgde tevens diverse m
asterclasses bij o.a. Ton Koopm

an, Tom
asz N

ow
ak en 

Zsigm
ond Szathm

ary. Aan de U
niversiteit Leiden studeerde hij daarnaast 

politicologie. Sinds 2012 is G
eerten organist van de Kloosterkerk in D

en H
aag en 

dirigent van het W
assenaars Kam

erkoor.
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
.

N
aast solorecitals probeert hij het orgel ook op andere m

anieren aan een breder 
publiek te presenteren, door het instrum

ent te com
bineren m

et andere genres en 
kunstdisciplines. Tevens w

erkte hij m
ee aan producties m

et orgel en dans en m
et 

elektronische m
uziek en orgel. H

ij is actief als koorbegeleider en vorm
t m

et zijn 
broer Bert van de W

etering (bas/bariton) een vast duo, dat veelal onbekend 
repertoire en transcripties voor orgel ten gehore brengt.

D
e concerten zijn m

ede m
ogelijk gem

aakt door CAO
P.

---||----
Eerstvolgende pauzeconcert is op  4 m

aart: Seika Kaw
aguchi (sopraan), 

M
asakazu Yam

am
oto (piano)

Program
m

a pauzeconcert
W

oensdag 18 februri 2015 12.45 - 13.15 uur

U
itvoerenden: Karin Vogelaar (sopraan) &

G
eerten van de W

etering (orgel)

A
lphons D

iepenbrock
(1862 – 1921)

Canticum
 ‘O

 Jesu ego am
o te’ (1893)

H
endrik A

ndriessen
(1892 – 1981)

Interm
ezzo XIX

U
it: Interm

ezzo’s voor orgel (1942)

H
endrik A

ndriessen
M

iroir de peine (1923)
-

Agonie au jardin
-

Flagellation
-

Couronnem
ent d’épines

-
Portem

ent de croix
-

Crucifixion

D
e nieuw

e folder m
et orgelconcerten in de H

aagse binnenstad is uit. 
D

eze is verkrijgbaar bij de uitgang.

----||----
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.


