
Over de musici  
 
Joram van Ketel (1994) studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag 
bij Timothy Dowling, solotrombonist van Residentie Orkest; Sebastiaan Kemner, 
solist en lid van het New Trombone Collective; en Pete Saunders, voormalig 
solotrombonist van het Radio Philharmonisch Orkest. In juni 2021 rondde hij zijn 
studie goed af met een reeks opnames van de trombone als uitgelezen en 
veelzijdig kerkmuziekinstrument. Hij ontving lessen en masterclasses bij onder 
anderen Ian Bousfield, Bart van Lier, Brandt Attema en Ben van Dijk. 
Daarnaast is Joram aan de Universiteit Leiden cum laude afgestudeerd voor de 
Bachelor Psychologie en summa cum laude voor de Master Cognitieve Psychologie, 
waarbij hij zich specialiseerde in onderzoek naar training van complexe 
vaardigheden, zoals musiceren. Joram van Ketel doceert psychologie, statistiek en 
academische vaardigheden aan de Universiteit Leiden. Hij combineert zijn 
enthousiasme voor zijn vakgebieden in onderzoek en onderwijs rondom training en 
oefengedrag van musici. Zo is hij als scriptiebegeleider verbonden aan het 
Koninklijk Conservatorium en lid van het Music Brain and Health Technology Lab in 
Leiden. 
 
Iddo van der Giessen (1995) is musicus en historicus. Hij is cantor-organist van de 
Goede Herderkerk in Rotterdam Schiebroek en vesperorganist in de Domkerk in 
Utrecht. In 2020 studeerde hij cum laude af voor zijn Master of Music bij Jos van 
der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Kerkmuziek studeerde 
hij aan de Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam. Hij volgde 
masterclasses bij Ludger Lohmann en Leo van Doeselaar en lessen bij Hayo 
Boerema, Geert Bierling en Anton Pauw. Hij is secretaris van de stichting 
Rotterdam Orgelstad (ROS). In 2020 nam Iddo van der Giessen een solo-cd op met 
muziek van Bach, Franck, Karg-Elert en Liszt (Ad nos) in de Grote of Sint Bavokerk 
in Haarlem. 
Daarnaast heeft hij de onderzoeksmaster Geschiedenis aan de Universiteit Leiden 
gedaan met als specialisatie Politics, Culture and National Identities. In 2016 
studeerde hij cum laude af aan het Leiden University College The Hague, waar hij 
Liberal Arts & Sciences: Global Challenges studeerde met als hoofdrichting World 
Politics. 
 
Engelse vertaling antifoon ‘O magne pater’ 
O Father great, in great need we are. Thus we now beseech you, we beseech you, 
according to your Word, through which you once established us 
full of all that we now lack. 
Now may it please you, Father, as it befits you, look upon us with your kindly aid, 
lest we should fail again and, lost, forget your name. 
By your name we pray; please help and bring us aid. 
 

----||---- 
 

Eerstvolgende pauzeconcert is op 21 december: Kerstconcert: Klarie-Anne Snoek,  
Robin van de Paverd, Valentina Sturcz, Lisa van Oorschot, dwarsfluiten 

  Programma pauzeconcert 
 

Woensdag 7 december 2022 12.45 - 13.15 uur 

 

Uitvoerenden: 
 

Joram van Ketel, trombone 
Iddo van der Giessen, orgel 

 

Oude meesters, nieuwe helden III 
Trombone solo  

Hildegard von Bingen 
(1098-1179) 

Antifoon ‘O magne pater’ 

(vertaling van de tekst zie linker pagina) 

  
Trombone en orgel  

Duo-improvisatie  

  
Orgelsolo  

Dietrich Buxtehude  
(1637-1707) 

Toccata in d-Moll, BuxWV 155 

  
Trombone en orgel  

Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 

Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 645 

  
Jan Koetsier  
(1911-2006) 

Uit Partita für Posaune und Orgel  

“Wachet auf, ruft uns die Stimme”, Opus 41/3 

III. Vivace 

IV. Moderato 

V. Andante Maestoso 

 
In de kloosterkerk zijn er rond Kerst tal van activiteiten: 
 

Zondag 11 december is er een kaarslichtvesper (17.00 uur) 
Donderdag 16 december 20.00 uur en vrijdag 17 december 
8.00 uur: Dromen als Messiaen, “La Nativité du Seigneur”, 
orgel met video-animaties, door Geerten van de Wetering 
en Marcel Wierckx. Zie ook onze website. 
----||---- 

 
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. 

 


