Programma van het orgelconcert
op zaterdag 11 mei 2019 door

JOHAN DEN HOEDT- ORGEL
ORGANIST VAN DE
WIJNSTOK TE DORDRECHT &

GERARD VAN DER ZIJDEN- ORGEL
ORGANIST VAN DE
OUDE OF PELGRIMVADERSKERK DELFSHAVEN
♪ Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium en Fuga in G groot BWV 541 voor vierhandig orgel
(bewerking M. Reger/ G. van der Zijden)
♪ Alexandre Guilmant (1837-1911)
Lamentation
♪ Pedro José Blanco (1750-1811)
Concierto voor twee orgels
♪ Calliope Tsoupaki (geb. 1963)
Pour Notre-Dame
♪ Ad Wammes (geb. 1953)
Waves voor vierhandig orgel
* Gentle breeze
* A sunny afternoon on the lake
♪ Maurice Ravel (1875-1937)
Boléro voor vierhandig orgel ( bewerking Hans Uwe Hielscher)
- De toegang voor dit concert is gratis, u kunt uw vrijwillige bijdrage bij de uitgang deponeren. Met als
richtlijn een bedrag van € 5.00 kunnen wij de orgelconcerten continueren.
- Wilt u op de hoogte blijven van de concerten, meldt u dan aan voor de nieuwsbrief op
www.gerardvanderzijden.nl
- Het volgende concert wordt gegeven op zondag 9 juni om 15.00 uur. Gerard van der Zijden speelt
dan o.a. de 10e Sonate van Rheinberger en de Fantasie en Fuga g klein BWV 542 van J.S. Bach.
Verder uiteraard enkele bewerkingen van Pinksterkoralen.
- Denkt u alvast na over uw aanvraag voor het jaarlijkse Wensconcert, dit keer op zaterdag 13 juli om
14.00 uur ? Uw opgave kan per e-mail gestuurd worden aan : info@gerardvanderzijden.nl
- Bedankt voor uw komst en graag tot de volgende keer!

Johan den Hoedt werd geboren op 5 september
1970 in Ridderkerk. Nadat hij orgellessen van
zowel Henk Rijnsaardt, als van Frans van
Tilburg had gehad, studeerde hij orgel aan het
Rotterdams Conservatorium bij Arie J.
Keijzer. Thans volgt Johan lessen bij Cor
Ardesch te Dordrecht.
In Utrecht volgde hij de meerjarige
dirigentenopleiding van het SNK, alwaar Hans
Noyens (koordirectie) en Marjolein Berkvens
(stemvorming) zijn docenten waren.
Momenteel is Johan als organist verbonden aan De Wijnstok te Dordrecht (Dubbeldam) en
de Maranathakerk te Werkendam.
Johan geeft orgel- en pianolessen. Daarnaast geeft hij orgelconcerten en treedt hij regelmatig op als
begeleider van koren en solisten. Bovendien is hij dirigent van Christelijk Gemengd Koor “De
Slagsingers” te Barendrecht, Protestants Kerkkoor “I Believe” te Boskoop, Mannenkoor “Onderling
Genoegen” te Nieuwendijk en het Brandweermannenkoor Zuid-Holland-Zuid te Dordrecht, en enkele
seniorenkoren in Dordrecht.
Organist Gerard van der Zijden kreeg als 7-jarig jochie in
Haarlem pianoles van Emmy van Eeden. Toen hij 15 jaar was
speelde hij zijn eerste koorbegeleiding en een kerkdienst. Als snel
volgde in 1982 een baantje als koordirigent in Heinenoord. Hij
werd in 1982 organist van de Bergkapel in Hillegersberg. Daarna
volgden opleidingen, werd Gerard dirigent van diverse koren,
organist van diverse kerken (goede herinneringen heeft hij aan de
tijd in het Ikazia ziekenhuis) en koorbegeleider en werkte hij een
lange tijd bij Albert Heijn. De bekroning was toch wel de
benoeming in het jaar 2000 als organist van de Pelgrimvaderskerk
van Delfshaven. Gerard rondde uiteindelijk zijn studie af, is nu
full-time werkzaam in de muziek als organist en koordirigent.
Gerard werkt vooral graag samen als dirigent met zijn koren of als
collega met andere musici. Vanaf 2013 is Gerard artistiek
adviseur van de concertserie Muziek om de Hoek. Hij draagt hij
zorg voor de invulling van de concerten in de Dorpskerk van Hoek
van Holland, waarbij het orgel centraal staat. In 2014 startte Gerard een samenwerkingsverband met
Pelgrim Brass, een blazerskwintet van jonge musici wat resulteerde in een cd productie “ Organic
Brass”.
Naast zijn baan als musicus heeft hij zijn werk in de uitvaartwereld als drager bij het Bedienaars
Corps Rotterdam en sinds april 2018 als uitvaartleider bij Ben Jansma Uitvaartverzorging te
Zwijndrecht. Gerard hoopt door zijn werk als musicus en als uitvaartmedewerker mensen te troosten
en rust te geven.
www.gerardvanderzijden.nl

