Evert van de Veen
10 mei 2018, 17:00 uur – Hemelvaartsdag
Programma:
Hoofdorgel:
1. Fantasie over “Gouden harpen ruisen”

Jan Mulder (1963)

2. Concerto in C Dur RV 537
Oorspronkelijk voor 2 trompetten, strijkers en Basso continuo,
Voor orgel bewerkt door Evert van de Veen

Antonio Vivaldi (1678-1748)

- Allegro
- Largo
- Allegro
3. Praeludium en fuga in c moll (BWV 546)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Twee Psalmbewerkingen :
4. Voorspel en koraal Psalm 21
“O Heer, de Koning is verheugd”
5. Voorspel en koraal Psalm 99
“God, de Heer, regeert”.
6. Sonate VI in d moll
“Vater unser im Himmelreich”
Choral mit 4 variationen und Finale
7. Trois inventions
- Allegro agitato
- Andante con espressione
- Allegro agitato
8. Aria in C Dur
9. Fantasie over Psalm 47
“Juicht, o volken, juicht”

Evert van de Veen (1963)
Willem Hendrik Zwart (1925-1997)
Felix Mendelssohn Bartholdi (1809-1847)

Joseph Callaerts (1838-1901)

Gaston M. Dethier (1875-1958)
Naar een bewerking van Klaas Jan Mulder (1930-2008)

CV:
Evert van de Veen werd geboren op 28 december 1963 in Voorthuizen. Al op jonge leeftijd begon hij met het
volgen van orgellessen. Na lessen te hebben gevolgd bij zijn oom Evert van de Kamp en bij organist John Propitius,
volgde een orgelstudie aan het Utrechts Conservatorium. Aan het conservatorium studeerde hij het hoofdvak
orgel bij Theo Teunissen. Na zijn studie begon Evert als orgeldocent in de regio Voorthuizen.
De in Voorthuizen woonachtige organist geeft jaarlijks vele concerten in Nederland. Om de concertprogramma’s
die hij ten gehore brengt zo afwisselend mogelijk te houden en om de kwaliteit van zijn spel te verbeteren
studeert Evert steeds weer op nieuwe composities.
Ook in het buitenland geeft hij concerten. Hij gaf concerten in Duitsland, Oostenrijk België, Engeland, Hongarije
en Australië.
Evert van de Veen is een veel gevraagd koorbegeleider. Evert is ook kerkorganist (“het mooiste aspect van mijn
vak”). Hij speelt de zondagse erediensten in de Gereformeerde kerk van Voorthuizen en de Hervormde kerk
(PKN) te Putten.
Er zijn een aantal solo-orgel CD’s van hem verschenen waarop hij te beluisteren is op orgels van Nederland,
België en Duitsland. Tevens zijn er verschillende bundels met koraalbewerkingen voor orgel van zijn hand
verschenen.

