stichting tot behoud van het meere-orgel

programma 31 mei 2018

MINNE VELDMAN
Programma
1

Toccata Psalm 87

Jan J. van den Berg 1929

2

a Trio Sonata 6 G-dur, BWV 530
*
Vivace
*
Lente
*
Allegro

Johann Sebastian Bach 1685-1750

b Praeludium et Fuga a-moll, BWV 543
3

Sinfonischer Choral
‘Jesu, geh’ voran’ (‘Seelenbräutigam’)

Sigfrid Karg-Elert 1877-1933

Choral-Improvisationen für Orgel, opus 65

4

Final, opus 21, FWV 33

César Franck 1822-1890

Six Pièces pour Grand Orgue

5

Inleiding, Variaties en Finale Psalm 111
‘Looft, halleluja, looft de Heer’

Minne Veldman 1980

Minne Veldman (1980) ontving
zijn muzikale opleiding aan het
conservatorium in Zwolle. Met
zo’n 50 orgelconcerten per
jaar door heel Nederland is hij
een veelgevraagd
concertorganist. Van zijn
orgelspel verschenen tien solocd’s, opgenomen op orgels in
Harlingen, Bolsward, Kampen,
Hasselt, Amersfoort, Den
Haag, Vollenhove (een Bachcd), Utrecht en Haarlem. Ook
verschenen cd’s met
samenzang onder zijn leiding
vanuit Kampen en Hasselt. Op
internet staan honderden
video’s van zijn orgelspel.

Als kerkorganist is hij actief
sinds 1994, eerst in de
Gereformeerde Kerk
(vrijgemaakt) te Hasselt en
sinds 1998 in de Rehobothkerk
te Urk. Daarnaast geeft hij
orgelles en is hij als dirigent werkzaam bij twee mannenkoren, twee gemengde koren en een
kinderkoor. Hij schrijft veel orgelmuziek en koormuziek. Van zijn hand verscheen voor orgel
onder meer een serie ‘Koraalbewerkingen’ (23 delen) en een serie ‘Eenvoudige
Psalmbewerkingen’ (3 delen).
Om zijn enthousiasme voor het orgel en de orgelmuziek uit te dragen en te delen met jong en
oud, organiseert Minne verschillende evenementen. Zo is hij de drijvende kracht achter het
Orgelfeest (www.orgelfeest.nl), de YouTube-Orgeldag (www.youtube-orgeldag.nl), Orgelzomer
Urk (serie woensdagmiddagconcerten in de Bethelkerk) en de Zomerserie Orgelconcerten
Vollenhove. Daarnaast organiseert hij jaarlijks enkele ‘grote’ orgelconcerten met avondvullende
programma’s op toplocaties (www.orgelconcertenminneveldman.nl).
In 2019 hoopt Minne Veldman zijn 25-jarig jubileum als organist te vieren met een jubileumtour
door Nederland en een orgeltrip naar Parijs. Meer informatie over Minne en zijn werk is te
vinden op www.minneveldman.nl.
www.minneveldman.nl | www.orgelconcertenminneveldman.nl

