stichting tot behoud van het meere-orgel

programma 22 maart 2018

EVERT VAN DE VEEN
Programma
1.

Fantasie over ‘Grote God, wij loven U”

2. a) Slotkoor uit de Mattheüspassion:
“Wir setzen uns mit tränen nieder”

Klaas Jan Mulder
(1930-2008)
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

b) Praeludium en fuga in c moll (BWV 546)
3. Choralvorspiel “Herzlich tut mich verlangen”

Johann Ludwig Krebs
(1713-1780)

4. Concerto in C Dur RV 537
(Voor orgel bewerkt door Evert van de Veen)

Antonio Vivaldi
(1678-1748)

Oorspronklelijk voor 2 trompetten, strijkers en
Basso coninuo)

- Allegro
- Largo
- Allegro
5. Aria in C Dur

Gaston M. Dethier
(1875-1958)

6. Marche pontificale

Jacques Nicolas Lemmens
(1823-1881)

7. Fughetta a 5 voci
“Herliebster Jesu was hasst Du verbrochen”

Johannes Gijsbertus Bastiaans
(1812-1875)

8. Fantasie over Psalm 42

Klaas Jan Mulder
(1930-2008)

Evert van de Veen werd geboren op 28 december 1963 in Voorthuizen.
Al op jonge leeftijd begon hij met het volgen van orgellessen. Aanvankelijk bij zijn oom
Evert van de Kamp en bij organist John Propitius, en vervolgens een orgelstudie aan het
Utrechts Conservatorium, waar hij het hoofdvak orgel bij Theo Teunissen volgde.
Na zijn studie begon Evert als orgeldocent in de regio Voorthuizen.
De in Voorthuizen woonachtige organist geeft jaarlijks vele concerten in Nederland.
Om de concertprogramma’s die hij ten gehore brengt zo afwisselend mogelijk te houden
en om de kwaliteit van zijn spel te verbeteren studeert Evert steeds weer op nieuwe
composities.
Maar ook in het buitenland geeft hij concerten, onder meer in Duitsland, Oostenrijk België,
Engeland, Hongarije en Australië.
Evert van de Veen is een veel gevraagd koorbegeleider.
Evert is ook kerkorganist (“het mooiste aspect van mijn vak”). Hij speelt de zondagse
erediensten in de Gereformeerde kerk van Voorthuizen en de Hervormde kerk (PKN) te
Putten.
Naast organist is Evert ook werkzaam als koordirigent. Op dit moment geeft hij leiding aan
koren te Harderwijk, Staphorst, Putten, Doorn en Elspeet.
Tevens werkte hij mee aan radio en t.v. uitzendingen.
Er is een aantal solo-orgel CD’s van hem verschenen waarop hij te beluisteren is op orgels
in Nederland, België en Duitsland.
Van zijn hand zijn ook verschillende bundels met koraalbewerkingen voor orgel
verschenen.

