Over de organist

Programma pauzeconcert

Dorien Schouten (1987) kreeg op tienjarige leeftijd haar eerste orgellessen van Ko
Zwanenburg. Aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag behaalde ze haar
bachelor-diploma's voor zowel orgel (2010) als kerkmuziek (2011). Haar
orgeldocent was Jos van der Kooy. Daarna vervolgde Dorien haar opleiding aan de
Universität der Künste te Berlijn, bij Leo van Doeselaar en Erwin Wiersinga. Daar
behaalde ze in 2013 het diploma Diplomprüfung en in 2015, na nog twee jaar te
hebben gestudeerd bij Leo van Doeselaar en Paolo Crivellaro, het diploma
Konzertexamen 'mit Auszeichnung'. Datzelfde jaar mocht ze voor het All of Bachproject van de Nederlandse Bachvereniging een aantal werken van Bach opnemen
op het Reil-orgel in Kampen. Dorien laat het publiek graag kennis maken met
nieuwe muziek, zowel solo als met ensembles. Ze voert ook graag barokmuziek uit,
bij voorkeur op historische instrumenten of als continuospeler. Dorien is
momenteel gevestigd in Heidelberg.

Woensdag 17 juli 2019 12.45 - 13.15 uur

Uitvoerende: Dorien Schouten (Edinburgh), orgel

William Byrd
(1543-1623)

My Ladye Nevells Grownde

Cor Kee
(1900-1997)

Psalm 5
Prelude - lijnen en vlakken - fuga

Jehan Alain
(1911-1940)

-Chant donne (AWV 33)
-Andante (uit: Suite Monodique AWV 65)
-Fantasmagorie (AWV 73)

Daan Manneke
(*1939)

Aleer het licht ten avond raakt
Vijf versetten op een avondhymne
(uit: De zonne rijst)

Henry Purcell
(1659-1695)

Voluntary for double organ

----||---Eerstvolgende pauzeconcert is op 31 juli Anna Karpenko (Den Haag)
Eerstvolgende orgelconcert op de zaterdagmiddag: 20 juli: Bert den Hertog en Geerten
van de Wetering, orgel met “The Planets” van Gustav Holst n.a.v. de 50e verjaardag
van de eerste maanlanding.
Bij de uitgang ligt een speciale flyer van de orgelconcerten in de maanden juli en
augustus. Ook de folder van nieuwe seizoen 2019/2020 is beschikbaar.

----||---Het voortbestaan van de pauzeconcerten is afhankelijk van de bijdragen van de
bezoekers. Richtbedrag: € 5,= per persoon.
Daarvoor is het mandje bij de uitgang bestemd. Desgewenst kan deze bijdrage
worden overgemaakt op rekening nummer NL65 INGB 0000 6064 58.

