
Orgelconcert door Wietse Meinardi  

 

Maarschalkerweerd-orgel in de Jozefkathedraal (1906) - Groningen 

Zaterdag 10 augustus 2019 – 13.30 uur 

 

Programma: 

 

1. Suite Gothique:     

a. Introduction 

b. Menuet Gothique 

c. Prière à Notre Dame 

d. Toccata 

Léon Boëllmann (1862-1897)  

   

2. Inventionen: Albert de Klerk (1917-1998) 

 I Allegretto – II Con grazia – VI Festivo – VIII 

Tempo Rubato – IX Tempo di Siciliano 

 

   

3. Passacaglia en Fuga over 

Wie maar de goede God laat zorgen 

Cornelis de Wolf (1880-1935)  

 

 

 

 

 

Wietse Meinardi 

Wietse Meinardi (1966) studeerde orgel en kerkmuziek 

aan de conservatoria te Groningen en Arnhem met als 

bijvak piano. Docenten waren o.a. Johan Beeftink, Theo 

Jellema en Bert Matter (improvisatie). In 1990 en 1991 

behaalde hij diploma's voor orgel en kerkmuziek. Later 

studeerde hij enkele jaren verder bij Cor Ardesch. 

Hij geeft soloconcerten en is ook vaak te horen als 

begeleider van koren en solisten. 

Hij trad op in Nederland, Duitsland, Italië, Polen, Frankrijk 

en Engeland. In 2008 verscheen een solo-CD Postludium. 

Hij was initiatiefnemer en organist van het muziektheaterprogramma Geachte Heer Bach, een stuk dat 

vanaf 2013 met succes in 35 kerken in heel Nederland werd uitgevoerd. Hij is continuo-organist bij de 

Asser Bach Cantategroep en hij bespeelt ook het drukwindharmonium (o.a. bij de uitvoeringen van de 

Fryske Passy van Hoite Pruiksma in 2018 en 2019 en het Requiem van Simon Pluister in 2017).  

Wietse is hoofdorganist van de Adventskerk in Assen en daar ook vaste organist bij de bekende 

kerkmuziekserie Musica Pro Deo. Daarnaast is hij organist van De Bron in Assen.  

Hij heeft een omvangrijke lespraktijk in Assen voor orgel- en pianolessen onder de naam Muziekschool 

Wietse Meinardi.   Hij is actief als orgeladviseur, waartoe hij een opleiding in Heidelberg en Ludwigsburg 

(D) volgde. Zijn website: www.wietsemeinardi.nl.  

 

 

 

 

 

 

Denkt u om de collecte bij de uitgang? Het honorarium voor de organist is afhankelijk van de opbrengst 

van de collecte! Papiergeld wordt daarom op prijs gesteld. 


