
O
ver de organist

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, m
et als bijvakken piano en zang. D

aarnaast volgde 
hij diverse m

asterclasses en studeerde hij politicologie aan de U
niversiteit Leiden. 

N
a het behalen van zijn m

astergraad orgel studeerde hij in W
enen bij Rom

an 
Sum

m
ereder (20e eeuw

se m
uziek) en Peter Planyavsky (im

provisatie). G
eerten is 

organist van de Kloosterkerk te D
en H

aag en dirigent van het W
assenaars 

Kam
erkoor. 

H
ij heeft een breed repertoire m

et bijzondere interesse voor 20e eeuw
se en 

hedendaagse m
uziek en speelde diverse prem

ières. G
eerten geeft regelm

atig 
solorecitals en concerteerde op uiteenlopende podia, w

aaronder het 
Concertgebouw

 Am
sterdam

. D
aarnaast treedt hij op in kleinere bezettingen, onder 

m
eer m

et zijn broer Bert van de W
etering (bas/bariton), en w

erkt regelm
atig 

sam
en m

et koren en orkesten. H
ij voerde o.a. concerten voor orgel en orkest uit 

van Francis Poulenc en Paul H
indem

ith. Bovendien zet hij zich er voor in het orgel 
aan een breder publiek te presenteren door het instrum

ent te com
bineren m

et 
andere kunstdisciplines, bijvoorbeeld in producties m

et orgel en dans en orgel en 
elektronische m

uziek.

O
ver het program

m
a

O
p het program

m
a van het eerste pauzeconcert in het nieuw

e jaar staan w
erken 

van com
ponisten die dit jaar herdacht zullen w

orden. D
aarom

heen klinken w
erken 

van Bach; het is im
m

ers een goede gew
oonte in N

ederland om
 m

et Bach het jaar in 
en uit te gaan. D

e m
eeste w

erken op het program
m

a staan in het teken van de tijd 
van het jaar: kerst en Epifanie (de tijd na kerst). 
M

arienbilder van Reda is een verzam
eling m

uzikale schilderingen bij them
a’s 

rondom
 M

aria. Verkündigung gaat over de aankondiging van de geboorte van Jezus 
aan M

aria; in de m
uziek horen w

e de engel neerdalen richting M
aria om

 de 
boodschap over te brengen. H

et M
agnificat is geïnspireerd op Stravinsky’s 

Psalm
ensym

fonie. D
e verroering en verbazing van M

aria over het nieuw
s is te horen 

in de onrustige them
atiek van dit deel.

M
et het koraal Ertöt uns durch dein G

üte sluit Bach cantate BW
V 22 af. D

e tekst 
van het lied past goed bij nieuw

jaar: 
Ertöt uns durch dein G

üte, Erw
eck uns durch dein G

nad;
D

en alten M
enschen kränke, D

aß der neu' leben m
ag

W
ohl hie auf dieser Erden, D

en Sinn und all Begehren U
nd G

danken habn zu dir.

In W
eihnachten com

bineert M
ax Reger in een vrije fantasievorm

 enkele bekende 
kerstm

elodieën. O
p een ander kerstlied, In dulce jubilo, klinken vervolgens tw

ee 
variaties, van Bach en Buttstedt. Buttstedt, tegenw

oordig m
inder bekend, w

as de 
belangrijkste leerling van Pachelbel en tijdgenoot van Bach. Tot slot klinkt een 
uitbundig preludium

 en fuga van Bach, om
 het jaar m

ee in te luiden.

---||----
Eerstvolgende pauzeconcert is op 20 januari: Robert de Bree, blokfluiten

Program
m

a pauzeconcert
W

oensdag 6 januai 2016 12.45 - 13.15 uur

U
itvoerende: G

eerten van de W
etering, orgel 

Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750)

D
as alte Jahr vergangen ist (BW

V 614)
U

it: O
rgelbüchlein

Siegfried Reda 
(1916 – 1968)

100 jaar geleden geboren

-Verkündigung
-M

agnificat
U

it: M
arienbilder (1955)

Johann Sebastian Bach
Choral ‘Ertöt uns durch dein G

üte’
U

it: Cantate ‘Jesus nahm
 zu sich die 

Zw
ölfe’ (BW

V 22)
(transcriptie voor orgel door M

aurice 
D

uruflé)

M
ax Reger

(1873 – 1916)
100 jaar geleden overleden

W
eihnachten (op. 145, no. 3)

Johann Sebastian Bach
In dulci jubilo (BW

V 608)
U

it: O
rgelbüchlein

Johann H
einrich Buttstedt

(1666 – 1727)
350 jaar geleden geboren

In dulci jubilo

Johann Sebastian Bach
Praeludium

 et Fuga in G
 (BW

V 550)

----||----

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.


