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Beste luisteraar, 

Het team van Content Orgels heet u online van harte welkom op dit concert
vanuit onze concertzaal in Ermelo! Wij waarderen het dat u aanwezig bent om
het 40-jarig jubileum van Content met ons mee te vieren. 

Graag nemen wij u vanavond mee in een boeiend muzikaal programma,
waarin twee prachtige orgels uit onze collectie worden bespeeld. 

De Content Concerto Jubileo 40 is een bijzonder instrument. De digitale
samples van dit Content-orgel (met maar liefst vier verschillende orgelstijlen)
worden extra natuurgetrouw weergegeven door een uniek systeem. De
orgelkast die u voor u ziet is gevuld met pijpwerk, van kleine pijpjes tot de
grote frontpijpen links en rechts naast de speeltafel. Onder ieder van deze
pijpen bevindt zich een luidspreker. Hierdoor wordt de orgelklank in de
orgelpijp versterkt. U luistert dus vanavond naar een digitaal pijporgel!   

Naast ons jubileumorgel wordt vanavond ook een orgel uit de kerkenserie van
Content Orgels bespeeld: de Chapel 354. Met zijn drie klavieren, en 54 registers
is dit orgel zeer geschikt als begeleiding van kerken of koren, maar zeker ook
voor concerten als deze!

Dat een Content orgel niet alleen als orgel klinkt, hoort u vanavond ook. Een
heel orkest komt tot klinken! Deze orgels zijn uitgerust met de Content
ExtraVoice-module, welke ook op de meeste van onze huiskamerorgels
leverbaar is. 

Mede namens de concertgevers wensen wij u een mooie en muzikale avond
toe en hopen u graag nog eens te ontmoeten bij één van onze activiteiten! 

 
 Team Content Orgels    



1.  Alla Hornpipe uit ‘Water Music’ (Gert & Martin)
 
2. Improvisatie over 3 psalmen (Martin)

- Psalm 17 | 'Ik zet mijn treden in Uw spoor'
- Psalm 68 | 'Geloofd zij God met diepst ontzag'
- Psalm 150 | 'Laat zich 't orgel overal!'  

 
3. Freue dich, Erlöste Schar – BWV 30 (Gert)

4. Toccata over Psalm 146 (Gert & Martin)

5. Improvisatie over twee liederen (Martin)
- 'Scheepje onder Jezus' hoede'
- 'O eeuw'ge Vader, sterk in macht'
 

6. 'Fiat Lux' uit 12 Pièces Nouvelles pour Orgue  (Gert)
  
7. Aria over Gezang 91 (Gert & Martin)

8. Improvisatie over bekende klassieke thema's (Martin)

9. Liedbewerking 'U zij de glorie' (Gert)

10. Waltz No 2 uit Suite 2 (Gert & Martin)
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Over Gert van Hoef 
Gert van Hoef is een jonge organist uit Barneveld. Vanaf zijn 13e is hij
begonnen met orgelspelen. In juni 2010  werd hij benoemd tot organist in de
kerk van de Hervormde gemeente te Voorthuizen. In augustus 2010 won hij het
Feike Asma concours en in 2011 werd hij tweede op hetzelfde concours. Sinds
september 2011 kreeg Gert orgellessen van de Amersfoortse organist Herman
van Vliet, als voorbereiding op zijn conservatoriumstudie. In 2018 heeft Gert
zijn studie ‘Oude Muziek’, met als hoofdvak Orgel, aan het Koninklijk
Conservatorium van Den Haag afgerond. Gert geeft regelmatig orgelconcerten
door het hele land. Ook schrijft hij bladmuziek en geeft hij cd’s uit. 
Sinds het prille begin van zijn carrière, plaatste Gert filmpjes van zijn orgelspel
op Youtube. Mede daardoor geniet hij al grote bekendheid en geeft hij
inmiddels vele concerten in binnen- en buitenland. 
Meer informatie vindt u op www.gertvanhoef.nl. 

      

Over Martin Mans 
Martin Mans ontving op zevenjarige leeftijd zijn eerste orgellessen. Elf jaar oud
begon hij met het begeleiden van koren en op zijn twaalfde werd hij
kerkorganist in zijn geboorteplaats. In deze periode schreef hij diverse
orgelconcoursen op zijn naam. Op veertienjarige leeftijd speelde hij voor het
eerst orgel voor de NCRV-radio. Ook bekwaamde hij zich in koordirectie. Sinds
1995 is Mans organist in de Breepleinkerk te Rotterdam.

Zijn eerste CD met orgelimprovisaties werd met ‘goud' bekroond. Voor de
verkoop van meer dan 50.000 exemplaren van het album ‘Christmas Carols'
ontving hij een platina CD. In de loop der jaren werkte Mans mee aan meer dan
400 cd-opnamen. Ook maakte hij diverse dvd's. Per jaar geeft hij zo'n 200
concerten. Buitenlandse concertreizen voerden hem door Europa, Canada,
Amerika, Australië en Zuid-Afrika. Regelmatig treedt hij op voor radio en TV in
het programma 'Nederland Zingt'.
Meer informatie vindt u op www.martinmans.nl.


