
Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
op dinsdag 21 september 2021 om 20.00 uur door Berry van Berkum.

Berry van Berkum studeerde orgel, improvisatie en piano aan het conservatorium te Arnhem. 
Studeerde verder bij Bert van den Brink (improvisatie) en bij Andries van Rossem en Klaas 
de Vries (compositie). Hij behaalde meerdere malen prijzen op internationale orgelconcoursen
(o.a. bij het Dollard Festival D). Hij is als solist te beluisteren op verschillende CD’s met 
werken van Bach, Böhm, Frescobaldi, Messiaen en Welmers.

Als improvisator is hij actief op het gebied van jazz en filmbegeleiding. Hij speelt regelmatig 
bij zwijgende films in kerken en theaters. Na jaren gespeeld te hebben met jazzsaxofonist Gijs
Hendriks, Nippy Noya en vele anderen maakt hij deel uit van het in 2013 opgerichte HOT 
(Het Orgel Trio, www.hetorgeltrio.nl). Dit experimentele trio speelde op vele nationale en 
internationale festivals.

Van Berkum concerteerde als solist met muziek van Bach tot Messiaen in Europa en de 
Verenigde Staten. Hij gaf masterclasses improvisatie in binnen- en buitenland. In 2011 is hij 
benoemd als organist van de Nicolaïkerk te Utrecht en als artistiek adviseur van de Stichting 
Culturele Evenementen Nicolaïkerk. Sinds 2017 is hij tevens organist van de 
Dominicanenkerk te Zwolle. Daarnaast is hij sinds 2000 werkzaam als componist. Zie voor 
o.a. overzicht concerten, CD’s en composities: www.berryvanberkum.nl

Programma “La Monica in de Sint-Jan”

– Praeludium, Fuge & Postludium in g moll G.Böhm (1661 – 1743)

– Fantaisie sur une jeune fillette E. du Caurroye (1549 – 1609)

– Von Gott will ich nicht lassen D. Buxtehude (1637 – 1707)

– Fantasia (Concerto) Allegro/Adagio/Allegro J.S. Bach (1685 – 1750)
– Von Gott will ich nicht lassen (BWV 658)

– Batalha de 6. Tom A. Correa Braga (17e eeuw)

– Shalom T. Hagen (1959)

– Hymne au soleil L.Vierne (1870 – 1937)

– Étoile du soir L.Vierne (1870 – 1937)

– Fantasia sopra Von Gott will ich nicht lassen B. Matter (1937)

– Salamanca G.Bovet (1942)

Voor overige orgelconcerten in de serie Hendrik Niehoff: zie stjanskathedraal-orgelconcert.nl
Orgelconcerten in de regio: www.brabantorgel.nl


