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Concert 7 juli 2018

Omdat in de Walburgiskerk de World Press Photo tentoonstelling plaatsvindt in juli zijn de marktconcerten verplaatst naar de Sint Janskerk aan de Nieuwstadskerksteeg in Zutphen, waar dank zij de samenwerking met de
Vrienden van de St.Jan het fraaie Timpe orgel zal klinken. Aanvangstijd van deze concerten is 12:30 uur !!
Zaterdag 7 juli 12:30 uur Marktconcert in de Sint Janskerk Zutphen
Martijn Thomas, Timpe orgel Vrije toegang, collecte na afloop

Martijn Thomas (1995*) was als kleuter al gefascineerd door de piano thuis en het orgel
in de kerk. Vooral het orgel met zijn meerdere manualen, registers en grootse klank intrigeerde hem. Op zijn vijfde mocht hij op pianoles, maar hoe leerzaam dit ook was: hij wilde
orgel leren spelen. Dat begon toen hij 7 jaar was bij Jan van Dijk die verbonden is aan de
muziekschool Twente. Bij hem bleef hij in de leer tot hij op zijn zestiende toelating deed
aan het conservatorium Utrecht. Hij studeerde bij Reitze Smits met als bijvak piano en klavecimbel. Al tijdens zijn studie is hij als organist verbonden geweest aan diverse kerkelijke
gemeenten en koren en nu is hij verbonden aan de Rode Hoed in Amsterdam waar hij de
vaste bespeler is van het historische Weidtmann/Adema orgel.
Op het programma van dit eerste marktconcert in de Sint Janskerk staat
muziek van o.a. Antonio Valente (ca 1520 -1581), Heinrich Scheidemann
(ca 1596 – 1663) en Georg Böhm (1661 – 1733).
Het concert wordt besloten met 2 werken van Johann Sebastiaan Bach
( 1685 – 1750): Schmücke Dich o liebe Seele en Prelude c-klein BWV 546 .

Het Timpe-orgel uit 1818 staat twee eeuwen in de St.Janskerk op de Nieuwstad te Zutphen . Hoe het instrument
geklonken heeft toen het uit handen van Timpe kwam is onbekend maar gezien de akoestiek, de kwaliteit van het
pijpwerk en het onmiskenbare vakmanschap van Timpe had het instrument zeker kwaliteit. Na een restauratie in
2004 kan het orgel de gerestaureerde kerk vullen met briljante klanken van ongeëvenaarde schoonheid.

Volgende week:
Vrijdag 13 juli 20:00 uur Walburgiskerk Zutphen : World Press Photo en Baderorgel
met schrijfster Jolande Withuis en organist Klaas Stok
zaterdag 14 juli 12:30 uur Marktconcert in de Sint Janskerk Jeroen Pijpers Timpe orgel

www.baderorgel.nl
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