Martien van der Zwan , Programma 21 augustus 2021 Oude St. Nicolaaskerk te
IJsselstein
Dit jaar is het thema: “ 50 jaar Van – Vulpenorgel”

1. Choral ‘Was Gott thut das ist wohlgethan (opus 93)

2. Messe Basse (opus 30)
- Entrée

A. Guilmant (1837-1911)

L. Vierne
(1870-1937)

- Introit
- Offertoire
- Elévation
- Communion
- Sortie

3. Twee delen uit Meditaciones Religiosas (opus 122)
- Récit de Hautbois

L.J.A. Lefébure-Wély
(1817-1870)

- Offertoire

4. Psalm 150

Toon Hagen
(geb.1959)

Martien van der Zwan (1973) studeerde orgel aan het Rotterdams Conservatorium bij Arie. J.
Keijzer en Bas de Vroome met als bijvakken piano en zang. Improvisatielessen voor orgel
volgde hij bij de Gorinchemse musicus Jan Bonefaas. Daarnaast studeerde hij af voor de
opleiding schoolmuziek aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
Momenteel is hij dirigent van jongerenkoor Heman, Reformatorisch Kleinkoor Kol-Sjariem en
van het instrumentaal ensemble Filomusica. Samen met Leander van der Steen geeft hij
leiding aan het instrumentaal ensemble Parlando.

Hij is parttime muziekdocent aan de Gomarus scholengemeenschap te Gorinchem. Als
organist is hij verbonden aan de Grote Kerk te IJsselstein en de Chr. Ger. Kerk te
Rijnsaterwoude. Hij werkt als dirigent en begeleider jaarlijks mee aan een groot aantal
concerten en cd-opnames.
Verder componeert hij werken voor piano, ensemble, gemengd koor en orgel. Voor orgel
componeerde hij o.a. in de serie Korte Koraalvoorspelen inleidingen bij alle 150 Psalmen. In
mei 2014 verscheen zijn meest omvangrijke werk tot op heden, het Koraalboek bij de 150
Psalmen. In 2017 kwamen zijn nieuwste bewerkingen voor orgel uit: Voorspelen bij de 150
Psalmen. Voor meer informatie: www.martienvanderzwan.nl

Uw aandacht voor: “de overige zaterdagmiddagzomerconcerten”

28 augustus 2021 Simon Koolen, organist Oude St. Nicolaaskerk in IJsselstein en herv. kerk
Benschop aanvang 14.30 uur.
11 september 2021 “Open monumentendag” Orgelbespelingen: 13.00 - 14.00 - 15.00 uur
door de organisten van de Oude St. Nicolaaskerk
Henk van Lingen, Martien van der Zwan en Simon Koolen

Vrije toegang, na afloop collecte ter bestrijding van de onkosten.
Voor informatie zie de website www.vanvulpenorgelijsselstein.nl

