Programma van het concert in de Sint-Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch
op zaterdag 11 juni 2022 om 16.00 uur door Maarten Wilmink.
Maarten Wilmink werd geboren in 2001. Van 2014 tot 2019 ontving hij orgellessen van Louis ten
Vregelaar. In september 2019 begon hij met zijn studie aan het conservatorium in Rotterdam met twee
jaar hoofdvakstudie bij Ben van Oosten. Op dit moment studeert hij hier hoofdvak orgel bij Zuzana
Ferjenčíková. Hij volgt improvisatielessen bij Hayo Boerema en studeert ook kerkmuziek. Hij sloot
zijn minor piano af bij Martin Lekkerkerk, basso continuo bij Bas de Vroome en koordirectie bij
Wiecher Mandemaker.
In 2018 werd Maarten geselecteerd om het Young-Talent programma van het Internationaal
Orgelfestival Haarlem 2018 te volgen. Hier volgde hij masterclasses bij verschillende internationaal
gerenommeerde organisten. Ook speelde hij tijdens het slotconcert van dit festival. In 2018 won
Maarten de eerste prijs in zijn categorie van het in SGO-Concours in Groningen. In 2021 won hij de
eerste prijs van het Quintus-Concours in Kampen. Zie: maartenwilmink.com

Programma
Marcel Dupré (1886 – 1971)
- Vêpres du commun des fêtes de la Sainte Vierge (Op. 18)
- Ave Maris Stella I: When the Salutation Gabriel Had Spoken
(Canon in the Fourth between the soprano and the bass)
- Ave Maris Stella II: Jesus tender Mother, make Thy Supplication
(Choral in the tenor)
- Ave Maris Stella III: So now as we Journey, aid our weak endeavour
(Choral ornamented in the style of J.S. Bach)
- Ave Maris Stella IV: Amen
(Finale)
- Regina caeli (Op. 64)
- Fuga sopra il Magnificat (BWV 733)

J.S. Bach (1685 – 1750)

- Sub tuum praesiduum (Op. 8)

Zuzana Ferjenčíková (*1978)

- Le Salut à la Vierge (Op. 34)

Léonce de Saint-Martin (1886 – 1954)

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.

