JACOBUSKERK ZEERIJP
ORGELCONCERT door HENK DE VRIES,
Groningen
Zondag 29 juni 2022 - Aanvang 16.00 uur.

Thema: De drie S’en en tijdgenoten

1.

Heinrich Scheidemann (± 1595-1663)
O Lux Beata Trinitas, geopend met Gregoriaans gezang

2.

Samuel Scheidt (1587-1654)
Warum betrubst du dich mein Herz, SSWV 106 - 6 variaties

3.

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
a. Toccata Sesta
b. Magnificat Primi Toni, alternatim 5 orgelverzen en zang
c. Toccata per l’Elevatione

4.

Heinrich Scheidemann
Alleluia, laudem dicite, motet intavolatie H.L. Hassler
Alleluia. Laudem dicite Deo nostro, alleluia.
Omnes servi eius, pusilli et magni, alleluia.
Quoniam regnavit Dominus Deus noster omnipotens, alleluia.
Gaudeamus et exultemus: et demus ei gloriam semper, alleluia.

5.

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Echo toccata Aeolisch

6.

Anonymus
Upon La Mi Re
Zeer waarschijnlijk van Thomas Preston, † 1563

7.

Henk de Vries (*1979)
Improvisatie: Meantone Borders

8.

Samuel Scheidt
Toccata super In te Domini Speravi, SSWV 138

Henk de Vries is met zeer goed gevolg als Master of Music afgestudeerd
aan de conservatoria van Den Haag, Groningen en Hamburg voor de
hoofdvakken Orgel en Kerkmuziek. Hij studeerde hiernaast de bijvakken
hedendaagse improvisatie, piano, clavecimbel, continuospel en koordirectie. Hij is sindsdien internationaal werkzaam als concertorganist,
doceert hij tijdens masterclasses en is eveneens een gevraagd jurylid
tijdens nationale en internationale orgelconcoursen en festivals. Henk
begeleidt met zijn adviesbureau Tibiae (groot)onderhoud aan
rijksmonumentale orgels en luidklokken en is als zodanig aangesteld als
conservator voor de orgels in de Groninger Martinikerk.
Hij is werkzaam als cantor-organist te Zeerijp, titulair organist te
Zuidbroek en een van de kerkelijk organisten binnen het Groninger
Studenten Platform in de Martinikerk in Groningen.
Henk speelt al orgel vanaf zijn 7de levensjaar en houdt ervan om mensen
van muziek te laten genieten. Zijn visie tav muziek: “Muziek is een
wereldwijde taal, een bijzonderheid die mensen uit verschillende
culturen en tradities met elkaar verbindt.”

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 Kerk-concerten Jacobuskerk Zeerijp. Wilt U meer
weten over de kerk, het orgel en de verkoop van CD’s etc., kijk op
www.jacobuskerkzeerijp.nl.
De komende concerten in de zomerserie van de Maarlander
orgelconcerten zijn op
31 juli
Loppersum Petrus & Pauluskerk Gwendolyn Toth (USA)
21 augustus Zeerijp
Age-Freerk Bokma
25 september Eenum
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.

