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Beste orgelvrienden,
Nog maar net bekomen van het vuurwerk van de Amsterdamse organist
Matthias Havinga, maken we ons op voor een concert van zijn leermeester
en stadsgenoot Jos van der Kooy. Deze organist behoeft in Nederland
geen introductie meer. Met het o.a. tweemaal winnen van het Internationaal
Improvisatie Concours in Haarlem, maar ook de vermaarde wedstrijd in St.
Albans, behoort hij tot de groten der aarde. In juli speelt Jos van der Kooy
17 orgelconcerten. Wij zijn als Orgelcommissie Hulst dan ook bijzonder
vereerd dat deze organist ook naar Zeeuws-Vlaanderen afzakt om in de
Basiliek van Hulst te concerteren.
De veelzijdigheid van deze orgel-grootmeester zien we terug in zijn
programma, waarin alle facetten van zijn kunnen op het orgel naar voren komen. Daarbij kunnen we ons
zeker ook gaan verheugen op zijn improvisaties waarmee hij zijn concert aanvangt en afsluit. Deze
meester-improvisator heeft als leerlingen op dit gebied onder andere Sietze de Vries, Hayo Boerema en
Matthias Havinga mogen opleiden. Deze hebben inmiddels alle drie geconcerteerd in Hulst, zonder
uitzondering op eveneens meesterlijk niveau.
Ook het literatuurprogramma voor het concert beklemtoont met werken van Gaspard Corrette, Bach,
Mozart en Mendelssohn de enorme veelzijdigheid van deze organist.
Kortom, een concert in onze regio dat u als orgelliefhebber gewoon niet mag missen!
12 JULI 2013, 20.00 uur: JOS VAN DER KOOY
Jos van der Kooy (1951) geniet een internationale reputatie als
concert-organist, improvisator en kerkmusicus. Zijn repertoire omvat
werken uit nagenoeg alle stijlperioden. Sinds 1981 is hij cantor en
organist van de Westerkerk te Amsterdam. Sinds 1991 is hij
stadsorganist van Haarlem. Hij is daar de vaste bespeler van het
Müller-orgel in de Grote of Sint Bavokerk en van het Cavaillé-Collorgel in de Philharmonie. Sinds 2007 is hij organist van de Gotische
Zaal van de Raad van State in Den Haag.
Van der Kooy studeerde orgel en improvisatie bij Piet Kee aan het
Conservatorium van Amsterdam. In 1981 sloot hij zijn studie af met het
behalen van de Prix d’ Excellence. Lessen en masterclasses van Evaristos Glassner, Hans Haselböck, Cor
Kee, Ewald Kooiman, Daniel Roth en Charles de Wolff zijn van groot belang voor zijn ontwikkeling geweest.
Van der Kooy doceert orgel, improvisatie en kerkmuziek aan de Faculteit der Kunsten van de Universiteit
Leiden, aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en aan de Internationale Zomeracademie voor
organisten in Haarlem.
Hij treedt veelvuldig op in binnen-en buitenland. Van zijn spel zijn een twintigtal cd’s en dvd’s
verschenen.
In de loop der jaren zijn hem de volgende prijzen en onderscheidingen toegekend:
*Tournemire Prize, International Organ Festival, Saint Albans, 1977.
*Eerste Prijs Nationaal Improvisatie Concours, Bolsward, 1978.
*Eerste Prijs Internationaal Improvisatie Concours, Haarlem, 1980 en 1981.
*Zilveren medaille, 1989, en gouden medaille, 2000, van Société Académique "Arts, Sciences, Lettres",
Parijs, wegens verdiensten voor Franse muziek
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Programma orgelconcert Jos van der Kooy
Jos van der Kooy (1951)
1) Improvisatie
Gaspard Corrette (1671-1733)
2) Kyrie uit Messe du 8e Ton
-Grand Plein Jeu
-Fugue
-Cromhorne en Taille
-Trio a deux dessus
-Dialogue a deux Choeurs
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
3) Trio super 'Allein Gott in der Höh sei Ehr' à 2 claviers et pédale (BWV 664) uit Leipziger Choräle
4) Praeludium en Fuga in D (BWV 532)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
5) Adagio in C (1791, KV 356, 617a)
6) Leipziger Gigue in G (1789, KV 574)
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
7) Preludium en Fuga in d (opus 37) uit 3 Preludes en Fuga's (opus 37) (1835 -1837 )
Jos van der Kooy (1951)
8) Improvisatie

Wilt u meer weten over Jos van der Kooy? Bezoek dan zijn uitgebreide website:
www.josvanderkooy.com
Jos van der Kooy is eveneens met vele filmpjes op Youtube te bewonderen. In onderstaand filmpje
speelt hij de Fantasia in f van Mozart op het orgel van de St. Bavo in Haarlem (klik op de link):
http://www.youtube.com/watch?v=DhMq7-UrKUI
Of hoort u liever een fuga van Bach? http://www.youtube.com/watch?v=bKj2LRMoSKk
Wij hopen dat Jos van der Kooy op 12 juli op een groot publiek mag rekenen in de Basiliek van Hulst!
Stichting Internationale Zomerorgelconcerten Hulst
Juli 2013
Volgend concert:
*26 JULI: LÉON BERBEN (Duitsland) !!SLOTCONCERT!!
Aarzel niet om deze Nieuwsbrief door te sturen naar andere orgelliefhebbers en geïnteresseerden!
Indien zij prijs stellen om deze Nieuwsbrief ook te ontvangen, gelieve een e-mail te sturen naar:
orgelconcertenhulst@gmail.com. Als u geen prijs mocht stellen op de Nieuwsbrief, wilt u dat ook aan ons
laten weten. Dan kunnen wij uw adres verwijderen uit de verzendlijst. Bij voorbaat dank.
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