
 
 
 
 
Bert den Hertog (Gouda, 1978) studeerde Hoofdvak Orgel aan het 
Rotterdams Conservatorium bij Ben van Oosten. In 2003 haalde hij de titel 
Bachelor of Music en werd toegelaten tot de tweede fase waar hij zich 
verder specialiseerde bij Ben van Oosten, Bernard Winsemius en Willem 
Tanke. Dit gedeelte sloot hij in 2005 af met een recital waar hij de 
Symphonie in g op. 25 van Marcel Dupré met groot symfonieorkest 
uitvoerde. Tijdens zijn studie won hij verschillende orgelconcoursen (1ste 
prijs op nationale orgelconcoursen te Leiden, Brielle en Zutphen) en 
verschenen verschillende lovend ontvangen (maandblad Luister: 9) CD's 
van zijn spel. Hij heeft een groeiende concertpraktijk en is hoofdorganist 
van het Ikzia Ziekenhuis te Rotterdam-Zuid en de Oranjekerk te 
Rotterdam-Hillegersberg. 
  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

De pauzeconcerten zijn mede mogelijk gemaakt door: Stichting Fonds 1818,  
het Prins Bernard Cultuufonds 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 5 juli 2006 12.45 - 13.15 
 

Uitvoerende: Bert den Hertog (Rotterdam), orgel 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Toccata in E-dur,  J.L. Krebs 
  
2. Vater unser im Himmelreich,   G. Böhm 
  
3. Mort et Résurrection (1990) a J. Alain, J. Langlais 
  
4. Chant Héroique,  J. Langlais 
 (ter herinnering aan J. Alain, die op het 
 slagveld van Saumur in 1940 stierf) 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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 19 juli 2006: Jan Hage, 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) 
 


