Contius Lunchconcerten
Sint-Michiels Vredeskerk – Leuven
Donderdag 22 september om 12.15

Laurens de Man (NL), Organist in Residentie
Bach’s Roots
Jan Pieterszoon SWEELINCK (1562-1621)
Toccata in C groot
Vluchtige Nymph (drie variaties)

Heinrich SCHEIDEMANN (1595-1663)
Fantasia in d klein
Toccata in G groot (pedaliter versie)

Dietrich BUXTEHUDE (1637-1707)
Ciacona in e klein, BuxWV 160
Fuga in C groot, BuxWV 174

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Praeludium & Fuga in G groot, BWV 541
De Nederlander zal moeten toegeven: zijn land heeft maar heel weinig componisten van enige
betekenis voortgebracht. De belangrijkste van hen is zonder twijfel Jan Pieterszoon
Sweelinck, die in de vroege 17e eeuw veel Duitse leerlingen aantrok. Zij stichtten, bij
terugkomst in Duitsland, op basis van Sweelincks kunst, een Lutherse orgeltraditie, waartoe
J.S. Bach, als één van de laatsten, ook nog gerekend wordt.
Heinrich Scheidemann, Sweelincks bekendste leerling, moet een bijzonder beminnelijk
persoon geweest zijn, getuige deze omschrijving: “Scheidemann war freundlich und leutselig,
ging mit jederman frei und fröhlich um (…). Sein Spielen war eben der Art, hurtig mit der Faust,
munter und aufgeräumt” (Mattheson, 1740). Iets hiervan lijkt in zijn muziek toch wel
hoorbaar te zijn.
Buxtehude werd duidelijk door Scheidemann beïnvloed en was misschien zelfs zijn leerling.
Hij sloeg weer nieuwe muzikale wegen in, waarmee hij de jonge Bach voor enige maanden als
leerling naar zich toe lokte. Zo bezien, heeft het “koude kikkerlandje” Nederland misschien
toch nog een beetje bijgedragen aan Bachs kunst, zonder welke er geen Contiusorgel zou zijn
verrezen in Leuven…

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
Donderdag 29 september om 12.15 : Theo Jellema (NL)
Zesde Contius-Bach Concert ihkv de integrale van Bachs orgelwerken
Dinsdag 18 oktober om 20.30 : Alexander Pott (UK)

Tickets en info via www.contiusfoundation.org

