
 
 

                                   
 

Contius Lunchconcerten 
 

Sint-Michiels Vredeskerk – Leuven 
Donderdag 30 juni om 12.15 

 

Laurens de Man (NL), Organist in Residentie 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Toccata in G, BWV 916 

I. [geen indicatie] II. Adagio III. Allegro e presto 
 

Johann Kuhnau (1660-1722) 
Suonata quarta “Der todtkranke und wieder gesunde Hiskias” 

I.  “Het bedroefde hart van koning Hiskia bij het horen van de doodstijding, en 
het smachtende bidden om gezondheid, in een lamento bij het vers “Heil du 
mich, lieber Herre”, uit het lied “Ach Herr, mich armen Sünder”” 

II.  “Het vertrouwen, dat de Heer zijn gebed al gehoord heeft, en hem zijn 
gezondheid gewis zal geven, en hem rust zal geven van zijn vijanden.” 

III.  “De vreugde over zijn genezing, waarbij hij vaak terugdenkt aan het voorbije 
onheil, maar het weer snel vergeet.”  

Uit: “Musicalische Vorstellung einiger Biblischer Historien” (1700) 
 

Johann Sebastian Bach 
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr 

- Liedzetting, BWV 715 
- Trio, BWV 664 

 

Jean Langlais (1907-1991) 
Allein Gott in der Höh’ sei Ehr  

uit: Livre OEcuménique, op.157 
 

Johann Sebastian Bach 
Sinfonia uit Cantate “Wir danken dir, Gott, wir danken dir”, BWV 29 

arr. Alexandre Guilmant 
 



 
 

                                   
 

Laurens de Man (’s-Hertogenbosch, 1993)  

studeerde piano en orgel aan het Conservatorium van 
Amsterdam; zijn docenten waren o.a. Jacques van 
Oortmerssen, David Kuyken en Johan Hofmann (bijvak 
klavecimbel). Hij vervolgde zijn opleiding aan de 
Berlijnse Universität der Künste bij Leo van Doeselaar 
(Konzertexamen Orgel); deze studie rondde hij in 2019 
af met de hoogste cijfers. Laurens won diverse prijzen 
als pianist en organist, bij concoursen in Den Haag, 
Würzburg, Groningen en Freiberg. Onder andere als 

pianist van het Chimaera Trio speelt en arrangeert hij kamermuziek uit vier eeuwen 
muziekgeschiedenis; het trio nam twee CD’s op. Sinds 2012 is Laurens hoofdorganist van de 
Utrechtse Janskerk. In seizoen ’22-’23 is hij organist in residentie van het Contiusorgel de St.-
Michielskerk in Leuven. Aan het Conservatorium van Amsterdam is hij verbonden als docent 
klassiek bijvak voor jazzpianisten en als repetitor van de Sweelinckacademie voor jong talent. 
www.laurensdeman.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volgende Lunchconcert 
 Maandag 25 juli om 12.15 : Francesca Ajossa (IT) 
 
Vierde Contius-Bach Concert ihkv de integrale van Bachs orgelwerken 
 Dinsdag 16 augustus om 20.30 : Frederik Kranemann (DU) 
 

   
Tickets en info via www.contiusfoundation.org  

 

http://www.laurensdeman.nl/
http://www.contiusfoundation.org/

