Programma van het concert op 31 mei 2020
Live op Omrop Fryslân vanuit de Martinikerk te Franeker
Tetsje van der Kooi (sopraan) en Jochem Schuurman (orgel)

1.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium en Fuga in g-moll BWV 535a (orgel)

2.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Aria “Mein gläubiges Herze” uit Cantate 68 (zang en orgel)

3.

Johann Gottfried Walther (1684-1748)
Nun bitten wir den Heiligen Geist (orgel)

4.

Henry Purcell (1659-1695)
- Music for a while
- If music be the food of love
(zang en orgel)

5.

William Boyce (1711-1779)
Trumpet Voluntary in D-major (orgel)

6.

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Lascia ch'io pianga (zang en orgel)

7.

Johann Peter Kellner (1705-1772)
Was Gott tut das ist wohlgetan (orgel)

8.

Joseph Haydn (1732-1809)
Benedictus uit de Kleine Orgelmis (zang en orgel)

9.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium en Fuga in D-dur BWV 532 (orgel)

Collecte voor de muziek!
Normaal gesproken betaalt u meestal entree voor een concert. Dat is nu natuurlijk niet het geval. Daarom
willen we u vragen om een vrijwillige gift over te maken naar de Stichting Orgel Franeker. Uit de opbrengst van
deze collecte worden natuurlijk Tetsje en Jochem betaald voor het geven van het concert, maar we willen ook
heel graag alle professionele musici die mee hebben gewerkt, of nog gaan meewerken aan de tv-diensten op
Omrop Fryslân, een extraatje geven, als waardering voor hun geweldige inzet, en ook als ondersteuning in deze
tijd, die voor veel musici erg zwaar is. Mocht u allemaal gul geven en er dan nog geld overblijven, dan wordt dat
bedrag besteed aan een goed doel, ter ondersteuning van de culturele sector in corona-tijd. Dus, als u volop
geniet van de muziek tijdens dit concert, maar ook van de muziek tijdens de kerkdiensten op Omrop Fryslân, en
u uw waardering wilt laten blijken, dan kunt u een vrijwillige gift overmaken naar NL06 RBRB 0931 0828 46 ten
name van Stichting Orgel Franeker onder vermelding van 'Concert 31 mei 2020'. Alvast hartelijk dank voor uw
bijdrage!

