
 
 
 
 

Orgelconcert 

Zaterdag 28 november 2020 

20.15 uur 
 

Grote Kerk Wijk bij Duurstede 

Arjan Veen 

en  

Pim Schipper 
 

bespelen het Kiespenning orgel en het 

Harrison & Harrison orgel 

 
 

Beeld en geluid worden verzorgd door Sjoerd Vredenberg 
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Programma 
 
Chaconne in D Georg Böhm (1666-1733) 

 Kiespenning orgel   (PS)  
 
 

Master Tallis’s Testament Herbert Howells (1892-1983) 
 Harrison & Harrison orgel   (AV) 
 

 

The Bells William Byrd (1543-1623) 
 Kiespenning orgel   (PS)  
 
 

Pièces de Fantaisie:  Louis Vierne (1870-1937) 
Carillon de Westminster Harrison & Harrison orgel   (AV) 
 
 

Fantaisie des Trompettes Thomas Babou (1656-1740) 
 Kiespenning orgel   (PS) 
 
 

Symphonie Gothique, Op. 70 Ch. M. Widor (1844-1937) 
Deel II: Andante Sostenuto  Harrison & Harrison orgel   (AV) 
Deel IV: Final  
 
 

Pastorale, Op. 19 C. Franck (1822-1890)  
 Harrison & Harrison orgel   (PS) 
 
 

Retrospection Harold Darke (1888-1976) 
 Harrison & Harrison-orgel   (PS) 
 
 

3e symphonie pour orgue, Op. 28 L. Vierne (1870-1937) 
Deel IV: Adagio  Harrison & Harrison orgel   (AV) 
Deel V: Final  
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Arjan Veen 
Arjan Veen is concertorganist, kerkmusicus en dirigent. Hij is 
organist van de Maartenskerk in Doorn, als Vesperorganist 
verbonden aan de Domkerk te Utrecht en studeert 
momenteel hoofdvak Koordirectie (Master) aan het 
Koninklijk Conservatorium te Antwerpen.  
 

Het is de missie van Arjan om muzikale kunst uit het 
verleden tot leven te brengen voor een breed publiek en 
nieuwe artistieke wegen in te slaan. 
 

Arjan Veen behaalde zijn Bachelor en Masterdiploma orgel aan het 
Rotterdams Conservatorium (Codarts) en studeerde bij Aart Bergwerff, Ben 
van Oosten en Hayo Boerema (improvisatie). Zijn Masterrecital in 2015 
werd bekroond met een 9,5. Hij behaalde een aantal prijzen (waaronder 1e 
prijzen) bij internationale orgelconcoursen en volgde onder meer 
masterclasses bij Hans-Ola Ericsson, Jürgen Essl en Peter Planyavsky. 
Verdere interpretatievorming geniet Arjan bij Joris Verdin te Antwerpen. 
 
Pim Schipper 
Pim Schipper (1989) werd al vroeg gefascineerd door het 
orgel. Vanaf zijn vierde volgde hij orgellessen bij plaatselijke 
organisten in zijn toenmalige woonplaats Zeist. Na de 
middelbare school ging hij orgel studeren aan het Utrechts 
Conservatorium. In 2013 is hij aan dit conservatorium 
afgestudeerd bij Reitze Smits. Verder studeerde hij aan 
ditzelfde conservatorium kerkmuziek bij Mark Lippe en 
Arnoud Heerings. Bij Siebe Henstra volgde hij een aantal 
masterclasses Clavecimbel.  
 

Pim is als organist verbonden aan de Grote of St. Janskerk te Wijk bij 
Duurstede waar hij het historische Kiespenningorgel (circa 1617) bespeelt. 
Hij was nauw betrokken bij de restauratie en plaatsing van het Engelse 
Harrison & Harrison orgel (1883) in deze kerk. Pim is een veelgevraagd 
begeleider bij diverse koren en is ook actief als concertorganist. Met het 
koor Capella Sine Vineculis verzorgde Pim recent nog een aantal Choral 
Evensongs in Peterborough en Ely Cathedral (UK). Samen met de 
organisten Sietze de Vries en Sander Booij verzorgt hij sinds 2016 de 
meerdaagse orgelexcursie van de Stichting Groninger orgelland.  
Naast zijn werk als organist is Pim werkzaam als intonateur (klankgever van 
orgelpijpen) van zowel labialen als tongwerken bij de firma Jaques Stinkens 
orgelpijpenmakers te Zeist.  
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De concerten worden georganiseerd door de 
Stichting Concerten Grote Kerk. 
 
De stichting probeert voor deze concerten de 
kosten zo laag mogelijk te houden. Toch brengt 
het organiseren ervan kosten met zich mee. 
 

De Stichting kiest er nog steeds voor om voor de concerten geen 
entreegeld te heffen. Wel vragen we u om een vrijwillige bijdrage te doen 
aan het eind van het concert. De gedachte erachter is dat we het daarmee 
mogelijk maken ook de bezoeker onze concerten te laten bijwonen voor 
wie reguliere entreebedragen te hoog zijn. 
 
Met een bijdrage van rond de € 10,00 (wat toch een heel gangbaar bedrag 
is om een concert te bezoeken) kunnen we deze concerten blijven 
organiseren. 
 
De Stichting Concerten Grote Kerk heeft per 1 januari 2016 een door de 
Belastingdienst afgegeven ‘Culturele ANBI’-status.  
U kunt uw bijdrage overmaken op NL27 RABO 0316 78 48 85 t.n.v. SCGK, 
o.v.v. Orgelconcert 28 nov. 
 
Om het u nog makkelijker te maken bieden we hier ook de mogelijkheid via 
uw mobiele telebankieren-omgeving of met een QR-code app direct een 
vrijwillige gift over te maken. 
 
De QR-code voor dit concert:  
   

 

 

https://qr3.ideal.nl/c19a5fbd-2366-

4ac5-abae-0c49683af9b8 

iDeal betaling 
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