JACOBUSKERK ZEERIJP
ORGELCONCERT door AGE-FREERK BOKMA,
Berlijn
Zondag 21 augustus 2022 - Aanvang 16.00 uur.

Thema: Contrasten en overeenkomsten tussen oud en nieuw

1. Samuel Scheidt (1583 – 1643)
Toccata super „In te Domine speravi”, SSWV 138

Age-Freerk Bokma studeerde orgel aan het Prins Claus conservatorium
in Groningen bij Theo Jellema. Na het behalen van zijn bachelordiploma
in 2004, studeerde hij verder aan de Universität der Künste Berlin bij
Leo van Doeselaar, Erwin Wiersinga en Paolo Crivellaro. In 2010
behaalde hij daar zijn concertexamen met onderscheiding. Als solist en
begeleider speelde hij in diverse Europese landen. De belangrijkste
focus van zijn werk lag in de afgelopen jaren voornamelijk op het
hedendaagse repertoire. Als interpreet van nieuwe muziek werd hij
uitgenodigd door verschillende festivals, zoals het "Time of Music
festival” in Viitasaari (Finland), het “Gaudeamus festival” voor
hedendaagse muziek in Utrecht, in Royaumont (Frankrijk), de
“Internationale zomeracademie” in Haarlem, de “Lange Nacht der
zeitgenössischen Orgelmusik” in Berlijn, en het “Schnitgerfestival” in
Groningen. Als organist is hij verbonden aan het Paul Gerhardt Stift in
Berlijn-Wedding. Sinds 2021 studeert hij tevens protestantse en
islamitische theologie aan de Humboldt Universität Berlin.

2. Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Fantasia auf die Manier eines Echo (C1), SwWV 253
3. Arvo Pärt (*1935)
Trivium (1976)
4. Johann Caspar Kerll (1627-1693)
Canzona IV
Canzona V
5. Johann Jakob Froberger (1616-1667)
Fantasia sopra Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, FbWV 201
6. Franz Danksagmüller (*1969)
Estampie (2007)
7. Samuel Scheidt
Allemande: 7 Variationen über „Also gehts, also stehts“,
SSWV 137

De fraaie middeleeuwse kerken te Loppersum, Zeerijp, ’t Zandt, Eenum,
Leermens en Westeremden, waarvan de Protestantse streekgemeente
Maarland reeds decennia lang gebruik maakt, tellen per jaar duizenden
bezoekers. Deze kerken zijn inmiddels eigendom van de Stichting Oude
Groningen Kerken.
Ook het fraai gereconstrueerde Riepster Faberorgel kan op afspraak
worden bespeeld. Veel orgelliefhebbers uit binnen- en buitenland maken
er jaarlijks dankbaar gebruik van.Vanwege het prachtige interieur en de
fraaie akoestiek is de kerk ook geliefd bij diverse koren die graag komen
concerteren. De orgelconcerten in de Jacobuskerk worden georganiseerd
door de Stichting Kerkconcerten Jacobuskerk Zeerijp. Wilt U meer
weten over de kerk, het orgel en de verkoop van CD’s etc., kijk op
www.jacobuskerkzeerijp.nl.
Het laatste concert in de zomerserie van de Maarlander
orgelconcerten is op 25 september te Eenum door Stef Tuinstra.
De concerten zijn op zondagmiddag en beginnen om 16.00 uur.
Entree € 10,00, studenten € 6,00 en kinderen tot 12 jaar gratis.
Nadere informatie is te vinden op www.jacobuskerkzeerijp.nl.

