
Over de organist 
 
 
Cor Ardesch (*1959) studeerde orgel bij Piet Kee aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam. Daarnaast volgde hij een opleiding Improvisatie bij 
Bert Matter aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. 
 
Sinds 1998 is Cor Ardesch organist van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te 
Dordrecht. Op 26 september 2007 werd Cor Ardesch tijdens de ingebruikname van 
het Bach-orgel benoemd tot stadsorganist van Dordrecht. In 2011 werd hij 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het 
gebied van de orgelcultuur in het algemeen en die van Dordrecht in het bijzonder. 
 
Als artistiek adviseur werkt hij samen met de Werkgroep Muziek en organiseert 
jaarlijks een groot aantal concerten in de Grote Kerk. 
 
Cor Ardesch doceert orgel, improvisatie en kerkelijk orgelspel. 
 
Er verscheen een aantal CD’s, waarop hij het Kam-orgel van de Grote Kerk te 
Dordrecht bespeelt. In december 2008 startte Cor Ardesch een groot project 
waarbij alle werken van Johann Sebastian Bach, gespeeld op het Bach-orgel, op cd 
werden vastgelegd. De feestelijke afronding van dit project vond plaats op 24 
augustus 2016. Buiten Nederland trad hij als concerterend organist op in o.a. 
België, Oostenrijk, Duitsland, Noorwegen en Rusland. Meer informatie is te vinden 
op www.corardesch.nl 
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Eerstvolgende orgelpauzeconcert is op 4 augustus: Geerten van de Wetering, orgel 

  Programma orgelpauzeconcert 
 

Woensdag 21 juli 2021 12.45 - 13.15 uur 

 

Uitvoerende: 

 
Cor Ardesch, orgel (Dordrecht) 

 
 

J.P. Sweelinck  
(1562-1621) 

Mein junges Leben hat ein end’  

  
H. Scheidemann  
(1595-1663) 

Toccata G 

  
D. Buxtehude 
(1637-1707) 

-Fuga C BuxWV 174 

-Praeludium g  BuxWv 150   

 
 
 
 
 

 
 
Heeft u genoten van dit concert? 
U kunt het nogmaals bekijken en beluisteren via het YouTube icoontje  
op de website www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl.  
Ook zijn nog eerder opgenomen concerten terug te beluisteren. 
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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 rekeningnummer NL65 INGB 0000 6064 58. 

 


