
Orgelmuziek voor 
hoogfeesten

diocesane studiedag

Diocesane Instelling voor Liturgische 
muziek St.-Gregorius, Bisdom Rotterdam

Wat speel je voor specifieke orgelstukken op Hemelvaartsdag; Pinksteren; Drie-
eenheid; Sacramentsdag; Maria Tenhemelopneming; Allerzielen; Allerheiligen; 
Christus Koning? 

Organist Aart de Kort geeft antwoord op deze vraag. Hij toont de vele 
mogelijkheden met een lezing en een PowerPointpresentatie. Diverse 
stukken zal hij ten gehore brengen op het schitterende Leeflangorgel 
dat onlangs in de St. Paulus Bekering is geplaatst door orgelmaker Reil 
(II & Ped. 18 registers). 

Deelnemers aan deze studiedag ontvangen een hand-out met 
literatuurverwijzingen.

Kosten bijeenkomst
Kosten € 10,- inclusief lunch, koffie/thee en hand-out, te betalen bij 
aanvang van de studiedag.

Aanmelden vóór 31 maart 2019
E.  m.schaap@bisdomrotterdam.nl

Vermeld 
1.  naam en adresgegevens;
2. parochie

Zaterdag 6 april 2019 van 10.00 tot 14.00 uur
St. Paulus Bekering in Capelle a/d IJssel



Aart de Kort

Aart de Kort (1962) is organist van 
de Kathedraal HH. Laurentius en 
Elisabeth te Rotterdam en pianist 
bij de balletafdeling van het  Ko-
ninklijk Conservatorium te Den 
Haag. Hij gaf recitals op diverse in-
ternationale orgelfestivals (Carcas-
sonne, Rocquevaire, St. Maximin) 
en beroemde orgels in binnen- en 
buitenland (o.a. St. Jan van Latera-
nen te Rome, Notre Dame in Parijs 
en de Dom te München). Hij won in 
1988 de tweede prijs bij het impro-
visatieconcours te Bolsward; 1989 
winnaar Koraalprijs Concours Bols-
ward; 1991, eerste prijs en BRT-prijs 
improvisatieconcours Knokke (B.); 
1994 & 1998 finalist improvisatie-
concours Haarlem. In 2009 werd 
hij door de Académie Arts, Sciences 
et Lettres te Parijs onderscheiden 
met de Médaille d’Argent voor zijn 
verdiensten voor de Franse orgel- 
en kerkmuziek. Hij geniet tevens 
bekendheid als improviserend mu-
sicus. Daarnaast componeert hij 
liturgische vocale en instrumentale 
muziek, o.a. in opdracht van het 
bisdom Rotterdam de Laurentius-
mis. Hij won in 2018 de eerste Wil-
lem Vogelprijs voor componisten 
en kerkmusici.


