
zaterdagmiddag
marktconcerten

zaterdag 19 december

Martien de Vos

Elke zaterdag om 13.00 uur 
spelen organisten uit de regio 

op het Leeuwenbergorgel.

Programma
1. Toccata in F D. Buxtehude 
2. 'Ons is gheboren een kindekijn' J.P. Sweelinck 
3. Improvisatie 
4. Toccata, Adagio & Fuga in C  J.S. Bach

Martien de Vos (1995) kreeg zijn eerste orgellessen van Arie Braber te Ooltgensplaat. Vervolgens studeerde hij bij 
Paul Kieviet in Sommelsdijk.Zijn Bachelor met hoofdvak orgel volgde hij bij Bas de Vroome aan het Rotterdams 
Conservatorium. Hij volgde daarnaast de bijvakken piano, klavecimbel, basso continuo en koordirectie. 
Improvisatielessen kreeg hij van Hayo Boerema en Aart Bergwerff. 

Martien volgde ook de opleiding Kerkmuziek.In 2020 rondde hij zijn Master af aan het Conservatorium van 
Groningen bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga. Daarnaast studeerde hij improvisatie bij Sietze de Vries. Martien 
won verschillende prijzen op orgelconcoursen. Zo behaalde hij in 2017, als finalist in de Haarlemse Bavo, de 1e prijs 
en de publieksprijs bij het Nationaal Ambitus concours.Hij volgde diverse masterclasses en privé-lessen bij 
gerenommeerde organisten, waaronder Wolfgang Zerer, Bernard Winsemius en Reitze Smits.

Martien is als organist verbonden aan de Open Hofkerk te Rotterdam Pendrecht, de Laurentiuskerk te 
Mijnsheerenland en de Rehobothkerk te Ooltgensplaat. zie ook www.martiendevos.nl.

Biografie



In deze Grote of St. Michaëlskerk hangt het grootste 
barokorgel 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.

Het Schnitgerorgel

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! 


