
 

 

 
 

MARIAKERK ‘t ZANDT 
 

ORGELCONCERT  door  LÉON BERBEN 
Keulen   

Zondag 25 juni 2017 - Aanvang 16.00 uur. 
 
 
 
1. Anonym     Praeludium a 5 Vocum in G  
      (Lüneburger Orgeltabulatur) 
 
2. Jan Pietersz Sweelinck (1562-1621) Fantasia in g  SwWV 270 
 
3. Melchior Schildt (1592-1667)   Paduana Lachrymae (nach J. Dowland) 
 
4. Delphin Strungk (1601-1694)   Magnificat noni toni:  
      Meine Seele erhebt den Herren 
                   Primus Versus, pedaliter 
                   Secundus Versus, auff 2 Clauier.  
      Manualiter 
                   Tertius Versus, auff 2 Clauier.  
      Manualiter 
 
5. Heinrich Scheidemann (c. 1595-1663)  Praeambulum in d 
 
6. Anonym (Ms. Camphuysen)   Daphne (3 variaties) 
 
7. J. P. Sweelinck    Erbarm dich mein o Herre Gott,  
      SwWV 303 (6 variaties) 
 
8. Dieterich Buxtehude (1637-1707)   Praeludium in g, BuxWV 163 
 

 
 

Komende orgelconcerten in de zomerserie Maarlander Kerkconcerten, aanvang 16.00 uur: 
Zondag 9 juli  -    ZEERIJP  –  Stef Tuinstra (Bedum) 
Zondag 20 augustus -    ZEERIJP  –  Segbert Schoenmaker(Emlichheim) 
Zondag 10 september -    EENUM    –  Bob van Asperen (Bennebroek) 
                      (orgel-clavecimbelconcert)  

 

 
 
Als klavecinist en organist kan Léon Berben worden beschouwd als meester in zijn vak. Zijn 
omvangrijke kennis van muziekgeschiedenis en historische uitvoeringspraktijken maken hem 
tot één van de leidende figuren onder de musici die tot zijn generatie van specialisten in oude 
muziek worden gerekend. Zijn repertoire omvat met name klaviermuziek gecomponeerd  
tussen 1550 en 1790.  
Hij is coauteur van artikelen voor Die Musik in Geschichte und Gegenwart en schijft ook 
geregeld voor andere vaktijdschriften. Zijn interpretaties worden gevoed door intensieve 
bronnenstudies en ander diepgravend onderzoek.  
De solo cd-opnamen van Léon Berben werden door de internationale pers lovend ontvangen 
en met grote regelmaat bekroond, onder andere met de Diapason d’Or, Monde de la  
Musique’s “Choc” alsook de Duitse Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik. 
Léon Berben werd in 1970 in het Limburgse Heerlen geboren en woont in Keulen. Hij  
studeerde orgel en klavecimbel aan de conservatoria van Amsterdam en Den Haag bij onder 
andere Rienk Jiskoot, als laatste leerling van Gustav Leonhardt, Ton Koopman en Tini Ma-
thot en behaalde het diploma Uitvoerend Musicus voor zowel orgel als klavecimbel. Hij was 
vanaf het jaar 2000 klavecinist van het door Reinhard Goebel geleide Musica Antiqua Köln, 
waarmee hij concerteerde over de hele wereld en voor onder meer Deutsche  
Grammophon / Archiv Produktion opnam. Sinds de opheffing van het ensemble eind 2006 
richt hij zich volledig op zijn solocarrière, die hem voert naar vele internationaal  
gerenommeerde muziekfestivals, zoals: Klavier Festival Ruhr, Festival de Saintes, Lucerne 
Festival, Internationaal Orgel Festival Haarlem, Festival Oude Muziek Urecht, Bach Festival 
Montréal, Rheingau Musik Festival, Festival de Música Antiga de Barcelona. 
Als titulair-organist is hij verbonden aan het historische orgel van de St. Andreaskerk in 
Ostönnen, waar een van de in oorsprong, oudst bespeelbare orgels ter wereld staat  
(c. 1410-1415/1721). Hij is in deze funktie ook mede verantwoordelijk voor de concertserie. 
Als clavecinist is hij lid van Concerto Melante, een ensemble (op historische instrumenten) 
van de Berliner Philharmoniker. 
 
 
 
 
De kerken van de Hervormde Gemeente Maarland (Loppersum, Zeerijp, ’t Zandt, 
Leermens en Eenum – SOGK) tellen per jaar duizenden bezoekers. De fraaie orgels 
kunnen op afspraak worden bespeeld. Veel orgelliefhebbers maken er jaarlijks 
dankbaar gebruik van. Vanwege de prachtige interieurs en fraaie akoestiek zijn de 
kerken ook geliefd bij diverse koren die graag komen concerteren. De orgelconcer-
ten worden georganiseerd door de Stichting Kerkconcerten Jacobuskerk Zeerijp. 
Wilt U meer weten over de kerk te Zeerijp, het orgel en de verkoop van CD’s etc., 
kijk op www.jacobuskerkzeerijp.nl., of stuur een e-mail aan h.aardse@kpnplanet.nl 
  
Zie voor de koorconcerten in de Jacobuskerk te Zeerijp eveneens op de boven-
genoemde website.  

http://www.jacobuskerkzeerijp.nl.,
mailto:h.aardse@kpnplanet.nl

