Orgelconcert door Wietse Meinardi - Grote Kerk te Emmen vrijdag 22 juli 2011
1

Johann Seb. Bach
(1685-1750)

Praeludium en fuga in a (BWV 543)

2

Georg Böhm
(1661-1733)

Vater unser in Himmelreich

3

Wolgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Fantasie in d (KV 397)

4

Felix Mendelssohn
(1809-1847)

Sonate VI
- Koraal met 4 variaties
- Fuga
- Finale

5

Zsolt Gárdonyi
(* 1946)

Mozart Changes

6

Michael Schütz
(* 1963)

uit Popstücke für Orgel:
a. Prelude no. 1
b. Community
c. Keep Cool

7

Peter Planyavsky
(* 1947)

Toccata alla Rumba

Over het programma
Klassiek ontmoet Jazz en Pop
Het orgel is een rijk instrument waarvoor veel muziek geschreven is. Op orgelconcerten klinkt vaak muziek
uit het verleden, en terecht: het klassieke orgelrepertoire is het beluisteren en spelen meer dan waard.
Maar om blijvend belangstelling te houden voor het prachtige instrument orgel zal er ook vernieuwd
moeten worden. Vanavond daartoe een poging.
In dit concert gaat een klassiek programma op een verrassende manier over op eigentijdse klanken. Jazz,
Pop en Rumba klinken op orgel. Of het geslaagd is, mag de luisteraar beoordelen. De organist heeft in ieder
geval veel plezier beleefd aan deze ontdekkingstocht.
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. Daarna studeerde hij verder bij Cor Ardesch.
Hij is geregeld te horen op concerten, zowel solistisch als begeleidend, een aantal keren in het buitenland.
Ook werkte hij mee aan een aantal CD opnames. In 2008 verscheen zijn solo-CD Postludium.
Als organist is hij verbonden aan de Protestantse Kerk te Assen: hij is hoofdorganist van de fraaie
Adventskerk en speelt tevens op het nieuwe orgel in De Bron.
Daarnaast heeft hij een eigen muziekschool voor toetsinstrumenten. Meer informatie is te lezen op de
website: www.wietsemeinardi.nl

