JACOBUSKERK ZEERIJP
ORGELCONCERT door HENK DE VRIES
Zuidbroek

zijn lof mij voor in de mond. Bij de Ene prijst mijn ziel zich gelukkig,
mogen gebukten het horen en zich verheugen! Geeft met mij grootheid
aan de Ene, laat ons zijn naam eenparig roemen!
***

Zondag 17 juli 2016 - Aanvang 16.00 uur.
Thema: De lofzang en de dans
1.

Jacob Praetorius
(1586-1651)

Praeambulum in F

2.

Jacob Praetorius

Magnificat primi toni
(Lofzang van Maria)
5 Orgelversen

3.

Jan Pieterszoon Sweelinck
(1562-1621)

Echo-Fantasie (dorisch)

4.

Heinrich Scheidemann
(± 1595-1663)

Echo Toccata in G

5.

Dansen uit 16e eeuwse
orgeltabulatuurboeken
- 1513 J. Kotter
- 1577 B. Schmid
-

1593 Anonym

Spaniol Kochersperg
Ein schöner Englischer Dantz
Ein guter Hofdantz
Frölich in allen Ehren

6.

William Byrd
(1543-1623)

Galiarda in c (dorisch)

7.

Jan Pieterszoon Sweelinck

a. Balleto del granduca : 5 variaties
b. Pavane Lachrimae

8.

Heinrich Scheidemann

Benedicam Domino – Psalm 34: 2-4
Altijd zal ik zegenen de Ene, steeds ligt

Henk de Vries (1979) 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. Zijn docenten waren o.a. Theo Jellema, Jos van der Kooy, en Wolfgang Zerer.
Hij is sindsdien internationaal werkzaam als concerterend, docerend en adviserend musicus.
Tevens is hij een gevraagd jurylid tijdens nationale en internationale orgelconcoursen en
festivals.
Hij studeerde Cum Laude af aan de Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur (LOTO) en is
momenteel lid van de examencommissie. Hij is eveneens lid van het College van Orgeladviseurs in Nederland (CvON) en werkzaam voor de Commissie OrgelZaken (COZ) binnen
de PKN. Henk is sinds 2014, samen met Peter Van Dijk uit Utrecht, benoemd als orgeladviseur van de Martinikerk in Groningen en als zodanig verantwoordelijk voor de conditie
van de twee fameuze historische orgels.
Als cantor-organist is hij verbonden aan de Petruskerk te Zuidbroek (titulair) en de Jacobuskerk te Zeerijp. In maart 2016 is Henk benoemd als kerkelijk organist van de Martinikerk te
Groningen.
Meer informatie is te vinden op www.henkdevries.info

De fraaie middeleeuwse kerken waarvan de Protestantse dorpsgemeenten, die nu
enkele decennia tezamen de Gemeente Maarland vormen, reeds eeuwenlang gebruik
maken, tellen per jaar duizenden bezoekers. Deze kerken zijn inmiddels eigendom
van de Stichting Oude Groningen Kerken.
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.

Volgende oncerten in de zomerserie Maarlander Kerkconcerten, aanvang 16.00 uur:
Zondag 21 augustus
- ZEERIJP
– Stef Tuinstra
Zondag 6 september
- EENUM
– Robert Koolstra
(orgel- en clavecimbelconcert)

