
Programma 
 
1    Wt de diepte o Heere, 130 sallem         Susanne van  Soldt.                                                         
                                                                          (MS 1591) 
      Magnificat primi Toni                          Girolamo Frescobaldi     
                                                                                        (1583-1643) 
      Toccata quarta per l’Elevatione    
 
Het orgel in Eenum  is in eerste instantie natuurlijk voor liturgisch 
gebruik, de zetting van Psalm 130 is genomen uit het Susanne van Soldt 
manuscript.  De 5 versen van het Magnificat  werden afwisselend gespeeld 
met het Gregoriaans.  De toccata quarta werd gespeeld op het heiligste 
moment tijdens de Mis bij het opheffen van de hostie.  Je waant je even in 
de eeuwigheid.                                                                                
                                                                                                                 
2    Praeambulum ex D                                Heinrich Scheidemann                       
                                                                                         (1596-1663)                                                   
      Pavane Lachrymae                                                     
             
      Vater unser im Himmelreich                   Wilhelm Carges 
       Koraal met 3 variaties                    (1613-1699) 
 
Scheidemann was een belangrijke schakel tussen Sweelinck en Bach. De 
Preludes zijn typische voorbeelden van de Noord-Duitse orgelschool. De 
Pavane Lachrymae is gebaseerd op de Song, ‘Flow my tears’, van John 
Dowland. Het is een driedelig stuk waarbij elk deel gevariëerd wordt 
herhaald. Wilhelm Carges werkte in Berlijn en komt eveneens uit de 
Sweelinck school.                  
 
3    Fantasia VI              Johann Jakob Froberger                       
                       (1616-1667) 
      Fantasia   Ut Re Mi Fa Sol La 
 
De Fantasia’s van Froberger waren in zijn tijd al beroemd, de Fantasia  
VI is gebaseerd op een expressief thema. De Fantasia Ut Re Mi Fa Sol La  
is gebaseerd op een 6 tonen reeks (Hexachord), we horen dit hexachord in 
wel 50 varianten. 
 

Pauze 
 
4   Prelude non mesuré F-majeure           Louis Couperin      
                                                                                        (1626-1661) 
      Tombeau de Mr. Blancheroche 
             
     Tombeau                                                 Johan Jakob Froberger      
      fait á Paris sur la mort de Mr. Blancheroche:                                                                                                                                                                                             
      lequel se joue fort lentement á la discretion sans observer     
      aucune mesure 
 
De Preludes non mesuré zijn typisch Frans, alleen de toonhoogte is 
genoteerd, maat en ritme worden geïmproviseerd.  Froberger en Couperin 
schreven beide een indrukwekkende Tombeau op de dood van de gambist  
Blancheroche.  
 
5    Septième Prelude           François Couperin 
                     (1668-1733)   
       Les Barricades mysterieuses                                     
 
De 7e Prelude is genomen uit Couperins L’Art de toucher le 
clavecin. Les Barricades Mysterieuse uit zijn 6e Suite (Ordre). De 
betekenis van de titel is onduidelijk, maar het is een fascinerend 
werk. 
                          
 6    Preludium  G-dur                                  Johann Sebastian Bach                          
        BWV  902                                           (1685-1750) 
        Preludium C-Dur 
        BWV  846 
        Andante F-dur 
        BWV 964 
 
De Prelude G-dur was oorsponkelijk gekoppeld aan een Fuga uit het 
Wohltemperiertes Clavier, De Prelude C-Dur uit boek I.               
Het Andante in F-Dur is Bachs eigen bewerking van het langzame 
deel uit de sonate in a-moll voor viool solo. 
   

---------------------------------------------------------------- 



Johan Brouwer studeerde orgel bij Wim van Beek en muziektheorie bij Frans van Eeden 
aan het Gronings Conservatorium, daarna klavecimbel aan het Amsterdams conser-
vatorium. Na zijn solistenexamen volgde verdere studie bij Gustav Leonhardt.  
Johan Brouwer deed masterclasses bij Ton Koopman, René Saorgin en Jos van 
Immerseel. 

 
Johan Brouwer gaf concerten in Nederland, Frankrijk, Portugal, Engeland, Zweden en 
Duitsland en was  verbonden als leider/klavecinist aan het Groninger barokorkest 
Collegium Musicum waarmee hij zich naast de grote traditionele werken uit de Barok 
toelegde op onbekend werk uit de 17de en 18de eeuw. Daarnaast was hij lange tijd 
verbonden als dirigent aan het Winschoter Kamerkoor, waarmee hij in samenwerking met 
het Collegium Musicum Groningen veel 17e eeuwse muziek uitvoerde. 

 
Johan Brouwer maakte diverse CD’s, o.a. een CD met zijn verzameling klavecimbels, 
gebouwd door David Rubio, een CD met radio-opnames uit ’73 en ’83 gemaakt door de 
NCRV op de Hinsz orgels van Midwolda en Appingedam en 2 CD’s in het boekje 35 jaar 
Collegium Musicum Groningen, waarin hij te beluisteren is als continuo speler en dirigent. 
In 2012 verscheen een CD waarop werken worden gespeeld op het beroemde Arp Schitger 
positief (1695) in Nieuw-Scheemda en op zijn Italiaanse klavecimbel, gebouwd door David 
Rubio (1977) naar Giovanni Giusti (1679). In 2014 verscheen een nieuwe CD ‘Bach & de 
Franse Barok’, gespeeld op een Frans instrument naar Pascal Taskin (1769). 
 
Het klavecimbelgedeelte wordt gespeeld op een kopie van een 
17e eeuws Frans klavecimbel, gebouwd door David Rubio 
(1980) naar een instrument van Antoine Vaudry (1681). De 
decoratie van het instrument (Chinoisserie) is een kopie van 
het origineel, gemaakt door Ann Mactaggert. 
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                zondag 6 september 2015 
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  Johan Brouwer 

   Orgel - klavecimbel 
 
 

                                                                                                       


