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Concert en 21 juli 2018

Zaterdag 21 juli 2018 12:30 uur Marktconcert Sint Janskerk Zutphen
In samenwerking de Vrienden van de Sint Jan
Jochem Schuurman Timpe orgel
Toegang vrij collecte na afloop
Bij dit marktconcert komt de fraaie klank van het 2 eeuwen oude, maar in uitstekende conditie verkerende Timpe orgel, zeker tot zijn recht. De omgeving van de mooi gerestaureerde kerk voegt daar
nog een extra dimensie aan toe.
Op het programma muziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750), Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791),Johann Christian Kittel (1732-1809), Georg Friedrich Händel
(1685-1759), Otto Dienel (1839-1905) en Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847).
Jochem Schuurman (*1989) kreeg van 1997 tot 2007 orgellessen van Johan G. Koers
en studeerde daarna bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen, waar hij in juni 2013 cum laude afstudeerde als Master of Music.
Jochem Schuurman verbleef een aantal maanden in Berlijn om aan de Universität der
Künste lessen te volgen bij Leo van Doeselaar en Paolo Crivellaro en volgde diverse masterclasses. Tijdens zijn studie behaalde Jochem Schuurman in totaal negen prijzen op
concoursen. Na zijn studie werd hem in december 2013 het Zilveren Viooltje, een muziekprijs voor jong talent afkomstig uit het noorden van Nederland, uitgereikt. In het
juryrapport werd hij geprezen om zijn veelzijdigheid, zijn overtuigende houding en zijn
ondernemerschap. Jochem Schuurman is titulair organist van de Martinikerk te Franeker en daarmee de vaste bespeler van het monumentale Van Dam-orgel uit 1842. Als
uitvoerend musicus geeft hij concerten als solist, maar ook als begeleider van andere
musici en is hij bovendien regelmatig betrokken bij premières van nieuwe composities.
Verder is Jochem Schuurman actief als orgel- en pianodocent en werkzaam als artistiek
adviseur voor de Stichting Organum Frisicum.

www.baderorgel.nl

Volgende week
za 28 juli 2018 12:30 uur marktconcert in de Sint Janskerk
Evan Bogerd, Timpeorgel
Zo 29 juli 2018 15:30 uur Wandelconcert start Sint Janskerk
Gerrit Hoving, orgels en Frans Haagen, beiaard
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