zaterdagmiddag

marktconcerten

Elke zaterdag om 13.00 uur
spelen organisten uit de regio
op het Leeuwenbergorgel.

zaterdag 12 december

Bert Duijst
Programma
1. Preludium en Fuge in a moll
G. Böhm
2. Vioolconcerto nr 10 in G, deel 3: Presto
A. Vivaldi
3. Sonata in F for flute and continuo
G.F. Händel
deel 2 Allegro - deel 3 Siciliano - deel 4 Allegro
4. Orkest- en koorwerken van
J.S. Bach
Uit Cantate BWV 140: Wachet auf, ruft uns die Stimme
Uit Vioolconcerto g-moll: deel 2 Largo
Uit Cantate BWV 192 Nun danket alle Gott
5. Uit het oratorium Messiah
G.F. Händel
Rejoice - I know that my Redeemer liveth - Every Valley
6. Toccata in d moll
J.S. Bach
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Biografie
Bert Duijst is in 1954 geboren in Spakenburg, studeerde orgel aan het Utrechts Conservatorium bij Kees van Houten
en Jan Welmers. Aan het Gronings Conservatorium studeerde hij Schoolmuziek en ook volgde hij cursussen
koordirectie bij de Kurt Thomas Stichting in Den Haag. Vele jaren was hij muziekconsulent bij de Stichting
Kunstzinnige Vorming Friesland en orgeldocent aan muziekschool ‘De Waldsang’ in Buitenpost. Ook was hij Cantor
van de Theologische Universiteit in Kampen, dirigent van het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor en dirigent van
het Politie Mannenkoor Drenthe. Bert dirigeert het CMA, Chr. Mannenkoor Assen, van 1999 tot vandaag.
Van het Christelijk Mannenkoor DEV te Hattem was hij 18 jaar dirigent en is hij benoemd tot ere-dirigent. Jarenlang
is hij actief geweest in het deputaatschap Kerkmuziek van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Bert was tot 2017 Docent muziek aan het Greijdanus College in Zwolle waar hij ere-dirigent is van het School- en
Kamerkoor. Hij maakte met verschillende koren concertreizen naar o.m. Canada, Amerika, Hongarije, Tsjechië,
Duitsland, Engeland en Frankrijk. In zijn woonplaats Hasselt is Bert organist van de Ontmoetingskerk en was in
Zwolle vervangend organist van de Grote- of St. Michaëlskerk. Van het Politie Mannenkoor Drenthe kreeg hij de
bronzen legpenning. In 2003 werd hij onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bert is getrouwd
met Hilly, vader van 4 kinderen en opa van 2 kleinkinderen. Bijzonder is dat Bert bijna 50 jaar gelden op dit Flentrop
orgel, dat oorspronkelijk in de Leeuwenbergkerk in Utrecht stond, zijn toelatingsexamen heeft gespeeld voor het
Utrecht Conservatorium.

Het Schnitgerorgel
In deze Grote of St. Michaëlskerk langt het grootste
barokke orgel van Nederland. Begin achttiende eeuw
is het gebouwd door de wereldberoemde
orgelbouwfamilie Schnitger. Wat Stradivarius was
voor de viool, was Schnitger voor het orgel en we zijn
enorm trots dat een instrument van deze beroemde
orgelbouwer de ziel van deze kerk vormt. Het orgel is
het oudste van Zwolle en is op dit moment helemaal
leeggehaald ter voorbereiding op één van de
grootste restauraties in de geschiedenis van dit
fameuze instrument. Alle 4400 orgelpijpen zijn
zorgvuldig verwijderd. Alle windleidingen moeten
vervangen worden, er is veel slijtage in de
mechaniek, registers werken niet goed meer,
beelden en houtsnijwerk hebben scheuren en zijn
soms in vervallen staat. Gelukkig is dit allemaal te
herstellen, maar niet zonder uw hulp.

Doe mee!
Helpt u ons het orgel te restaureren?
Doneer contactloos bij de donatiezuil in het midden van de kerk. Daar vindt u
ook meer informatie over wat er allemaal met het orgel gaat gebeuren. U kunt
ook wijn kopen bij de boekenbalie. Ook hiermee steunt u de restauratie.
Wilt u meer doen?
Adopteer één (of meerdere) van de meer dan 4400 orgelpijpen via
www.schnitgerorgelzwolle.nl

Meer weten? zie de website of mail:
info@schnitgerorgelzwolle.nl
Dank voor uw gift!

