
Orgeltriade Assen 27 juni 2015 

 

Programma Wietse Meinardi – 12.30 uur De Kandelaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wietse Meinardi 

Wietse Meinardi 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 speelt geregeld soloconcerten en is vaak te horen als begeleider van koren en solisten. Hij 

houdt van een avontuurlijke en originele programmaring. Zo verkende hij de laatste jaren een aantal 

keren jazz- en popstijlen op het orgel, die als contrast met klassieke orgelliteratuur in één 

programma klonken.  

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

met succes al in 25 kerken werd uitgevoerd.  

Hij werkte hij mee aan een aantal CD opnames. In 2008 verscheen zijn solo-CD Postludium met de 

laatste opnames van het Van Gruisen-/Van Dam/Mense Ruiter-orgel van de Marturiakerk te Assen, 

een orgel dat nu in Madrid staat. 

Hij was van 1984-1997 vaste organist van dit orgel in De Kandelaar. Daarna speelde hij in 

verschillende kerken in Assen. Momenteel is hij hoofdorganist van de Adventskerk en een van de 

organisten in De Bron. 

Hij leidt veel organisten op en verzorgt cursussen aan groepen organisten. Al sinds zijn studie leidt hij 

orgel- en pianoleerlingen op onder de naam Muziekschool Wietse Meinardi. Het orgel in De 

Kandelaar is al die tijd een inspirerend lesinstrument geweest voor de orgellessen. 

Ook is Wietse actief als orgeladviseur. In 2013 en 2014 volgde hij daartoe met succes de opleiding bij 

de Vereinigung der Orgelsachverständigen Deutschlands in Heidelberg (D).    

 

Meer informatie is te lezen op de website: www.wietsemeinardi.nl 

1. Variaties over een 16e eeuws lied (2013) Wietse Meinardi * 1966 

 met dank aan Jan Pieterszoon Sweelinck   1562-1621 

    

2. Concerto in g (op 4,3) 4 delen George Frederic Handel 1685- 1759 

    

3. 4 korte liedbewerkingen : Wietse Meinardi  

 a. Psalm 56   

 b. Psalm 8   

 c. Psalm 56    

 d. Psalm 130   

    

4. Praeludium en fuga in G - BWV 541 Johan Sebastian Bach 1685 -1750 

    

5. Adagio + Scherzo (uit Suite Modale) Flor Peeters 1903-1986 

    

6. Toccata Jazzica Johann Matthias Michel * 1963 

    


