
Jochem Schuurman, Programma 11 augustus 2018 Oude St. Nicolaaskerk te 

IJsselstein 

 

1. Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) 

Echo-Fantasia in a 

 

2. Johann Adam Reincken (1643-1722) 

An Wasserflüssen Babylon 

 

3. Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

An Wasserflüssen Babylon BWV 653 

Preludium en Fuga in D BWV 532 

 

Jochem Schuurman (1989) kreeg van 1997 tot 2007 orgellessen van Johan G. 

Koers. Vervolgens studeerde hij bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga aan het 

Prins Claus Conservatorium te Groningen, alwaar hij in juni 2013 cum laude 

afstudeerde als Master of Music. Daarnaast verbleef Jochem Schuurman een 

aantal maanden in Berlijn om aan de Universität der Künste lessen te volgen bij 

Leo van Doeselaar en Paolo Crivellaro. Hij volgde masterclasses bij Wolfgang 

Zerer, Eric Lebrun, Edoardo Bellotti en Pieter Dirksen. Sinds 2016 wordt Jochem 

Schuurman gecoacht door zijn oud-docent Johan G. Koers. 

Tijdens zijn studie behaalde Jochem Schuurman in totaal negen prijzen op 

concoursen. Na zijn studie werd hem in december 2013 het Zilveren Viooltje, 

een muziekprijs voor jong talent afkomstig uit het noorden van Nederland, 

uitgereikt. In het juryrapport werd hij geprezen om zijn veelzijdigheid, zijn 

overtuigende houding en zijn ondernemerschap. In augustus 2015 behaalde hij 

de derde prijs op het internationale orgelconcours in Wuppertal. In september 

2016 was hij finalist van het prestigieuze Paul Hofhaimer-orgelconcours rond 

de historische orgels van de stad Innsbruck. In mei 2017 won hij de tweede prijs 

en de publieksprijs op het internationale César Franck-concours in Haarlem. 



Jochem Schuurman is titulair organist van de Martinikerk te Franeker en 

daarmee de vaste bespeler van het monumentale Van Dam-orgel uit 1842. 

Als uitvoerend musicus geeft hij concerten als solist, maar ook als begeleider 

van andere musici en is hij bovendien regelmatig betrokken bij premières van 

nieuwe composities. Verder is Jochem Schuurman actief als orgel- en 

pianodocent en werkzaam als artistiek adviseur voor de Stichting Organum 

Frisicum. 

www.jochemschuurman.nl  

 

 

Uw aandacht voor:  “de overige zaterdagmiddagzomerconcerten” 

Aanvang 14.30 uur, alle concerten vrije toegang, collecte na afloop. 

 

18 aug.2018 Gerben Mourik, o.a. organist St. Michaëlskerk, Oudewater 

 

25 aug 2018 Gonny van der Maten, cantor-organist van de Oude Kerk, 

Soest 

8 sept. 2018 Open monumentendag 

Orgelbespelingen: 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 uur 

Gerrit Christiaan de Gier, Henk van Lingen, Martien van der Zwan,Simon 

Koolen. 

www.vanvulpenorgel-ijsselstein.nl 

http://www.jochemschuurman.nl/
http://www.vanvulpenorgel-ijsselstein.nl/

