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Beste orgelvrienden,
Na het zeer geslaagde openingsconcert van Maxime Heintz uit Frankrijk kijken we uit
naar een jonge toporganist van Nederlandse bodem. Matthias Havinga uit
Amsterdam heeft afgelopen jaren snel faam gemaakt in binnen- en buitenland. Zijn
CD's werden lovend ontvangen.
Matthias brengt ons een zeer gevarieerd programma met werken van Anthonie van
Noordt, een Amsterdamse “voorganger”, de franse barokgrootmeester De Grigny en
de Franse 20e-eeuwse grootmeester Jehan Alain, waarvan we weten hoe goed zijn
werken op het Hulster orgel kunnen klinken.
Matthias heeft een CD ingespeeld met Passacaglia’s door de eeuwen heen en in Hulst gaat hij de
prachtige Passacaglia in c van Mendelssohn spelen.
En natuurlijk mag Bach niet ontbreken; Matthias opent met de magistrale Fantasie in g
(BWV 542) en eindigt met de al even sprankelende fuga uit dit meesterwerk.
Met een dergelijk programma kunnen wij weer verzekerd zijn van een prachtige avond in de Basiliek. Wij
nodigen u daarom van harte uit voor dit concert.
28 JUNI 2013, 20.00u: MATTHIAS HAVINGA
Matthias Havinga studeerde orgel bij Jacques van Oortmerssen aan het Conservatorium van
Amsterdam, waar hij summa cum laude afstudeerde als Master of Music. Tevens studeerde hij af als
pianist aan het Conservatorium van Amsterdam bij Marcel Baudet, en
als kerkmusicus aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij
Jos van der Kooy en Theo Goedhart.
Matthias won prijzen op verschillende internationale orgelconcoursen,
waaronder de eerste prijs op de Third Kotka International Organ
Competition in Finland, 2009. Hij concerteerde in talloze Europese
landen en maakte radio-opnamen voor binnen- en buitenland. Zijn
CD's ‘J.S.Bach-Italian Concertos’ en ‘Passacaglia’, uitgekomen bij
Brilliant Classics, werden door pers en publiek lovend ontvangen.
Matthias is een veelgevraagd solist en begeleider bij koren en
orkesten. Hij speelde met het Koninklijk Concertgebouw Orkest, werkt
regelmatig met het Groot Omroepkoor en soleerde op festivals en
podia als Het Concertgebouw, het Internationaal Orgelfestival
Haarlem, het Kamermuziekfestival Schiermonnikoog en de
Gaudeamus Muziekweek. Samen met blokfluitiste Hester Groenleer vormt hij een vast duo, dat streeft
naar vernieuwende, verrassende programma’s die ondanks ongebruikelijk repertoire toch toegankelijk
en gevarieerd zijn.
Matthias is organist-titulaire van het driemanuaals Bätz-orgel uit 1830 in de Ronde Lutherse Kerk,
Amsterdam. Als dirigent-organist is hij verbonden aan de Lutherse Augustanakerk te Amsterdam.
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Programma orgelconcert Matthias Havinga
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
1) Fantasia in g-mineur (BWV 542-1)
Anthonie van Noordt (1619-1675)
2) Psalm 24
*Vers 1. a 4. Pedaliter
*Vers 2. a 4
*Vers 3. a 4. In de Bas
Nicolas de Grigny (1672-1703)
3) Pange Lingua
-En taille, à 4
-Fugue à 5
-Récit du chant de l’hymne précédent
Jehan Alain (1911-1940)
4) Postlude pour l’office du Complies
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
5) Passacaglia in c-mineur (1823)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
6) Fuga in G-groot (BWV 577)
7) Concerto in d-mineur (BWV 596) Transkriptie van het Concerto in d-moll van Antonio Vivaldi
8) Fuga in g-mineur (BWV 542-2)

Neemt u ook eens kijkje op de fraaie website van Matthias: www.matthiashavinga.com
Of bekijk en beluister zijn uitvoering van de Gigue-fuga van Bach (BWV 577), die hij ook in Hulst zal
spelen: http://www.youtube.com/watch?v=WuoxijdFKA0
Wij kijken uit naar dit concert en hopen weer een goed gevulde Basiliek te mogen aanschouwen!

Stichting Internationale Zomerorgelconcerten Hulst
Juni 2013
Volgende concerten:
*12 JULI: JOS VAN DER KOOY (Nederland)
*26 JULI: LÉON BERBEN (Duitsland)
Aarzel niet om deze Nieuwsbrief door te sturen naar andere orgelliefhebbers en geïnteresseerden!
Indien zij prijs stellen om deze Nieuwsbrief ook te ontvangen, gelieve een e-mail te sturen naar:
orgelconcertenhulst@gmail.com. Als u geen prijs mocht stellen op de Nieuwsbrief, wilt u dat ook aan ons
laten weten. Dan kunnen wij uw adres verwijderen uit de verzendlijst. Bij voorbaat dank.
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