
 
 
 
 
 
 
Theo Visser (1962) studeerde aan het Utrechts Conservatorium, waar hij 
de diploma's Docerend en Uitvoerend Musicus (met onderscheiding) 
behaalde. Hij kreeg les van Kees van Houten, Jan Welmers en Rocus van 
den Heuvel. Aan het Arnhems Conservatorium behaalde hij het 
Praktijkdiploma Kerkmuziek. Vervolgens maakte hij studie van de oude 
Spaanse orgelmuziek bij José Luis Gonzalez Uriol in Zaragoza. Van 1989 
tot 1991 studeerde hij bij André Isoir in Parijs en sloot deze studie af met 
het behalen van een Premier Prix. Als orgeldocent is hij verbonden aan 
Kunstencentrum De Kom in Nieuwegein. Sinds 1999 is hij cantor-organist 
van de Hooglandse Kerk in Leiden. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Een folder met hierin de vermelding van de resterende pauzeconcerten van 

het seizoen 2004/2005 vindt u in het informatierek bij de uitgang. 
 

Onze website met o.a. het eerstvolgende programma, informatie  
over de diverse cd's is te vinden op: www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl  

 
De pauzeconcerten zijn mede mogelijk gemaakt door: Fonds 1818, het Anjerfonds, 

het Casema Cultuurfonds en M.A.O.C Gravin van Bylandt Stichting. 
 

In de zomermaanden juli en augustus zijn er in de Gotische Zaal  
van de Raad van State geen pauzeconcerten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk  
 

pauzeconcert op woensdag 20 juli 2005 12.45 - 13.15 
 

Uitvoerende:Theo Visser (Leiden), orgel 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Harald Genzmer Concerto (1952/2000) 
 (geb. 1909) – Toccata 

  – Meditation 
  – (Vivace) 

   
2. Eric Satie Uit ‘Messe des pauvres’ 
 (1866-1925) – Kyrie 

  – Prière des Orgues 
  – Prière pour le salut de mon âme 
   

3. Darius Milhaud Petite Suite 
 (1892-1974) – Entrée 
  – Prière 
  – Cortège  
   
4. Aaron Copland Preamble (for a solemn occasion) 
 (1900-1990)  
---------------------------------------------------------------------------------------- 

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. 
 

NB. Extra pauzeconcert op woensdag 27 juli  
Koor van “La cathedrale Saint-Pierre” (40 personen) 

m.m.v. Diego Innocenzi, orgel (Genève) 
César Auguste Franck: 

 
´Les sept paroles du Christ sur la croix´ 

 


