
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michael Hinderink begon zijn studie op jonge leeftijd; hij studeerde  
clavecimbel en voltooide HAVO aan het Koninklijk Conservatorium in Den  
Haag. Daarna studeerde hij bij Jacques Ogg en Siebe Henstra aan het  
Gronings Conservatorium waar hij het diploma Docerend Musicus behaalde.  
In '96 studeerde Michael Hinderink af als Uitvoerend Musicus bij Siebe  
Henstra aan het conservatorium van Utrecht. Hij volgde met diverse 
ensembles masterclasses bij onder meer Viola de Hoog, Menno van Delft, 
Wilbert Hazelzet en Monica Huggett. Hij maakte radio-opnamen en  
speelt in binnen- en buitenland. Momenteel is hij actief als  
continuo-speler in Trio Pétillant en diverse andere ad-hoc ensembles. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 
Bij de uitgang is o.a. een Cd verkrijgbaar “De Haagse Orgelmis”  

waarop  een aantal Haagse orgels zijn te beluisteren met improvisatie werken 
gespeeld door de 5 Haagse binnenstad organisten (prijs: 10 euro) 

 
Het eerstvolgende pauzeconcert in de Raad van State (Gotische Zaal) 

Woensdag 9 maart 12.45 uur, (zie ook www.raadvanstate.nl) 
 
 
 

 

Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk 
 

pauzeconcert op woensdag 2 maart 2005 12.45 - 13.15 
 

Uitvoerende: Michael Hinderink, klavecimbel 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 William Byrd 1535/40-1623  
   

 Pavana & Galiarda in A  
 Tregians Ground  
   
 Pavana Ph.Tr. & Galiarda in F  
   

 Alman & Galliard in Bes  
   
 Monsieurs Alman in G  

 Variatio in G  
   

 The Queenes Alman in G  
   

 Miserere in D  
 Pavana & Galliard in D  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 
 

Het eerstvolgende pauzeconcert in de Kloosterkerk 
woensdag 16 maart 2005: Carel ter Linden, tenor;  

Jaap ter Linden, cello en Jan Hage, orgel 
 

Een folder met hierin de vermelding van de pauzeconcerten van het 
seizoen 2004/2005 vindt u in het informatierek bij de uitgang. 


