Aarnoud de Groen (Den Haag, 1971) ontving op 9-jarige leeftijd zijn
eerste orgellessen. De eerste beginselen werden hem bijgebracht door Jan
van Westenbrugge. Daarna zette hij, sterk beïnvloed door de Zwart/Asmaschool, zijn orgelstudie voort bij Everhard Zwart. In 1983 was hij
zover gevorderd dat hij in de Moriakerk te Rijswijk voor het eerst een
kerkdienst begeleidde; korte tijd later volgde aldaar zijn eerste aanstelling
als kerkorganist. In 1984 maakte hij zijn debuut als concertorganist met een
serie concerten op het orgel van de Dorpskerk te Pijnacker. Een jaar later
werd hijtoegelaten tot de gecombineerde opleiding school en muziek aan
het Koninklijk Conservatorium te Den Haag alwaar hij studeerde bij Rienk
Jiskoot. Tevens heeft hij bij Ben van Oosten interpretatielessen gevolgd.
In 1990 werd Aarnoud benoemd als organist van de Julianakerk te Den
Haag. Deze kerk werd in 1997 gesloten, waarbij het orgel (en de organist)
zijn meeverhuisd naar de Haagse Bethlehemkerk. Voor meer informatie:
www.aarnouddegroen.com.
---------------------------------------------------------------------------------------De pauzeconcerten zijn mede mogelijk gemaakt door: Stichting Fonds 1818,
het Prins Bernard Cultuurfonds en M.A.O.C Gravin van Bylandt Stichting.

In de zomermaanden juli en augustus zijn er geen pauzeconcerten
in de Raad van State (Gotische Zaal)
Onze website met o.a. het eerstvolgende programma, informatie
over de nieuwe cd is te vinden op: www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk
pauzeconcert op woensdag 2 augustus 2006 12.45 - 13.15
Uitvoerende: Aarnoud de Groen, orgel
---------------------------------------------------------------------------------------Franz Liszt (1811-1886)
Fantasie und Fuge über den Choral
'Ad nos, ad salutarem undam'
---------------------------------------------------------------------------------------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.
U kunt zich aanmelden als donateur.
Een inschrijvingsformulier ligt op de tafel bij de uitgang.
Meldt u zich nu aan dan krijgt u de Bach CD voor de halve prijs.
Het eerstvolgende pauzeconcert in de Kloosterkerk:
Woensdag 16 augustus 2006:Hans Houtman (Rotterdam), orgel
‘Bach’ CD met Jan Hage, orgel en het Residentie Kamerkoor o.l.v. Jos Vermunt:
6 Schübler-Choräle, Concerto in a moll, Sonate VI en Fantasia en Fuge in g-moll (15 euro)

