
Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
op zaterdag 23 juli 2022 om 16.00 uur door Maarten Havinga.

Maarten Havinga (1991) heeft 8 jaar orgel gestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam bij
Jacques van Oortmerssen en Pieter van Dijk. In 2016 studeerde hij af voor de master. Hij woonde
masterclasses bij van Olivier Latry en Louis Robilliard, en heeft een les gehad van Gustav Leonhard.
In 2014 volgde hij de Smarano Organ Academy, waar hij  les had van Ulrika Davidsson, Edoardo
Bellotti  en  William  Porter.  Het  jaar  daarop  bereikte  hij  de  halve  finale  van  het  Schnitger
Orgelconcours in Alkmaar.

Sinds hij zijn studie heeft afgerond heeft hij zich vooral gericht op de improvisatie op tekst. Als de
expressie van muziek ook de emotie van de muzikant is, wordt de muziek puur en natuurlijk dicht bij
de luisteraar gebracht. Zijn specialiteit qua stijl is oude muziek: barok en renaissance. Sinds 2008 is
Maarten actief kerkorganist. In zijn spel combineert hij de ontspannen techniek van v. Oortmerssen
met  de historisch geïnformeerde virtuositeit  aangeleerd door  v.  Dijk.  Voor  het  begeleiden van de
kerkzang componeert hij zelf variaties op kerkliederen. Na zijn studie heeft hij zich met name gericht
op de grote werken van J.S. Bach en eerdere componisten.

Programma: “Dankbaarheid”

– Choralbearbeitung “O Lamm Gottes, unschuldig” J.S. Bach (1685 – 1750)
(BWV 618)

– Choralbearbeitung “Ich dank dir schon durch deinen Sohn” D. Buxtehude (1637 – 1707)
(BuxWV 195)

– Variatie op Psalm 73 vers 1 “Ja, God is goed voor Israël” J.M. Havinga

– Choralbearbeitung “Ich dank dir, lieber Herre” D. Buxtehude
(BuxWV 194)

– Variatie op Psalm 119: 62 "Zevenmaal daags J.M. Havinga
zeg ik Uw goedheid dank"

- Sonate III F. Mendelssohn (1809 – 1847)

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

Toegang tot dit concert is vrij. Na afloop is er een collecte, om deze concerten ook in de 
toekomst mogelijk te houden.

http://www.brabantorgel.nl/

