Orgelconcert:
Klassiek divers
MINNE VELDMAN
ZAT. 28 MEI 20.00 UUR
Welkom in de Willem Hendrik Zwart Hal!
Programma:

1

Liedbewerking
“Gouden harpen ruisen”

Feike Asma
1912-1984

2

“Allein Gott in der Höh sey Ehr”, SwWV 299

3

Praeludium et Fuga C-dur, BWV 547

4

Trio Es-dur, Krebs-WV 443
* Andante
* Vivace

5

Zwölf Variationen über das französische Lied
“Ah, vous dirai-je, Maman”, KV 265

6

Andante con moto

Allegro
Symphonie No. 6 en Sol mineur, opus 42.2

8

Le Cygne
Le Carnaval des Animaux, Grande Fantaisie Zoologique
(1886, postuum gepubliceerd in 1922) | arr. Alexandre Guilmant

9

Final
Sept Pièces pour Orgue, opus 27

Johann Sebastian Bach
1685-1750
Johann Ludwig Krebs
1713-1780

4. ‘Italienische’ Sinfonie A-dur, opus 90

7

Jan Pieterszoon Sweelinck
1562-1621

v

10 Inleiding, Variaties en Finale Psalm 99 vers 8
“Geeft dan eeuwig’ eer onzen God en Heer”

Wolfgang Amadeus Mozart
1756-1791
Felix Mendelssohn Bartholdy
1809-1847
Charles-Marie Widor
1844-1937
Camille Saint-Saëns
1835-1921
Marcel Dupré
1886-1971
Minne Veldman
1980

Koraalbewerkingen deel 22
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www.minneveldman.nl | www.orgelconcertenminnevel dman.nl
NL | Minne Veldman (1980) ontving zijn muzikale opleiding aan het conservatorium in Zwolle. Met zo’n 50 orgelconcerten per jaar
door heel Nederland is hij een veelgevraagd concertorganist. Van zijn orgelspel verschenen 13 solo-cd’s op toonaangevende
Nederlandse orgels en 6 cd’s met samenzang. Op internet staan honderden video’s van zijn orgelspel, waaronder tientallen
complete online-orgelconcerten van tijdens de coronacrisis in 2020-2022, toen live-optredens met publiek onmogelijk waren. Ook
trad hij op als organist en dirigent in het TV-programma Nederland Zingt van de Evangelische Omroep en gaf hij concerten in ZuidAfrika, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Hongarije. Als kerkorganist is hij actief sinds 1994, eerst in Hasselt en sinds 1998 in de
Rehobothkerk te Urk. Daarnaast geeft hij orgelles en is hij als dirigent werkzaam bij twee mannenkoren, twee gemengde koren en een
kinderkoor. Hij schrijft veel orgelmuziek en koormuziek. Van zijn hand verscheen voor orgel onder meer een 26- delige serie met
koraalbewerkingen. Meer informatie over Minne en zijn werk is te vinden op www.minneveldman.nl en
www.youtube.com/MinneVeldmanOrganist.

EN | Minne Veldman (1980) received his musical education at the conservatory in Zwolle. With approximately 50 annual recitals
throughout the Netherlands, he is in high demand as concert organist. He has released 13 solo CD’s recorded on leading Dutch
organs and 6 CD’s with congregational singing. One can find a vast amount of videos of his organ playing online, including dozens of
complete organ concerts dating from 2020-2022, when the Covid-19 pandemic made performances with live audiences impossible.
He also performed as organist and conductor in the television series Nederland Zingt of the Evangelische Omroep and gave concerts
in South Africa, France, Germany, Austria and Hungary. Since 1994 he has been active as church organist in Hasselt, and from 1998
in the Rehobothkerk in Urk. He also teaches organ and is the conductor of two male choirs, two mixed choirs and a children’s choir.
Up to date he has composed numerous works for organ and choir, including a 26-part series of chorale arrangements for organ. For
more information about Minne and his work, visit www.minneveldman.nl and www.youtube.com/MinneVeldmanOrganist.
Voor de altijd actuele concertagenda met alle informatie

Volgende concerten:
Zat. 11 jun. 2022 – 20.00 uur: Verlaat Nieuwjaarsconcert – Martin Mans
Zat. 25 jun. 2022 – 20.00 uur: Orgel Pracht – Gert van Hoef
Zat. 23 jul. 2022 - 20.00 uur: Canadese Jubileum Klanken – André Knevel
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Willem Hendrik Zwart Hal – Grensweg 17 Lemelerveld – T 0572 – 371838 / E adhuetink@gmail.com

