Programma orgelconcert

Over de organist
Geerten van de Wetering studeerde orgel en improvisatie bij Jos van der Kooy en
kerkmuziek en koordirectie bij Theo Goedhart aan het Koninklijk Conservatorium
te Den Haag. Tevens studeerde hij politicologie aan de Universiteit Leiden. Na het
behalen van zijn mastergraad orgel studeerde hij in Wenen bij Roman Summereder
(20e eeuwse muziek) en Peter Planyavsky (improvisatie). Verdere
improvisatielessen volgde hij bij Ansgar Wallenhorst en koordirectielessen bij
Wiecher Mandemaker.
Geerten is organist van de Kloosterkerk te Den Haag en dirigent van het Woerdens
Kamerkoor. Daarnaast is hij artistiek adviseur voor Stichting Kunstcentrum
Kloosterkerk en bestuurslid van Stichting Orgelstad Leiden. Hij was finalist bij
improvisatieconcoursen in Schlägl (O) en Westfalen (D). Afgelopen zomer won hij
het Internationaal Improvisatieconcours Haarlem.
Geerten heeft een breed repertoire met bijzondere interesse voor 20e eeuwse en
hedendaagse muziek en speelde premières van diverse Nederlandse composities.
Als solist concerteert hij in binnen- en buitenland, ook werkt hij regelmatig samen
met koren en orkesten. Belangrijke elementen binnen zijn repertoire zijn
daarnaast muziek van onderbelichte componisten en bijzondere, zelden
uitgevoerde composities. Hij voerde o.a. het complete orgeloeuvre van Paul
Hindemith en Anthon van der Horst uit, inclusief werken voor orgel en orkest.
Naast het orgel als solistisch instrument te presenteren, gaat Geerten graag de
combinatie met andere kunstdisciplines aan om het orgel bij een breder publiek
bekend te maken.

zaterdag 10 november 2018 16.00 uur

Uitvoerende: Geerten van de Wetering
Herdenking einde Eerste Wereldoorlog (11-11-1918)
Presentatie cd ‘1918 - Organ music from a new era'
Hendrik Andriessen
(1892 – 1981)

Fete-Dieu (1918)

Claude Debussy
(1862 – 1918)

Cathedrale Engloutie
Uit: Préludes – Livre I, no. X (1909/10)

Paul Hindemith
(1895 – 1963)

Zwei Stücke (1918)
-Praeludium
- [Mässig schnelle Halbe]

Max Reger
(1873 – 1916)

Weihnachten
Uit: Sieben Orgelstücke, op. 145 (1915/16)

Charles Villiers Stanford
(1852 – 1924)

Deel 1, ‘Rheims’
Uit: Sonata Eroica no. 2, g-minor, op. 151 (1917)

Na afloop wordt u een hapje en drankje aangeboden
om het feestelijk moment met elkaar te vieren.

----||---Eerstvolgende orgelconcert is op zaterdag 8 december 20:15:
“Siegfried Reda Herdacht”
Geerten van de Wetering en Gijs Burger, organist Schuke-Reda orgel te Mulheim, orgel
m.m.v. vokaal ensemble Vox-Avis uit Oldenburg o.l.v. Elisabeth Reda en Tammo Wilken
(vanaf 19.45 inleiding door Elisabeth Reda en Gijs Burger)

