Orgelconcert in Provinciehuis
’s-Hertogenbosch, 18 februari 2019 - In de Bois-le-Duczaal van het Provinciehuis
wordt maandag 25 februari een concert gegeven door Jan van de Laar (orgel) en
John van den Beemt (cello).
Jan van de Laar behaalde het diploma solospel orgel met onderscheiding van muzikaliteit aan het
Utrechts Conservatorium. Vervolgens studeerde hij clavecimbel en piano. Als organist en dirigent is hij
sinds 1976 verbonden aan de St. Lambertuskerk te Helmond waar hij het historische orgel van
Guilaaume Robustelly uit 1772 bespeelt.
Solist
Verder is hij actief als dirigent van het koor Nuove Musiche. Hij treedt veelvuldig op als solist en
begeleider in binnen- en buitenland en maakte tal van radio-opnamen voor de verschillende
Nederlandse omroepen en BBC.
Als continuo-speler treedt hij op met diverse ensembles. Na zijn plaatdebuut in 1986 met Bach’s
Clavierübung III maakte hij diverse cd-opnames. Jan van de Laar werd per 1 januari 2009 voor het
Robustelly-orgel benoemd tot stadsorganist van de gemeente Helmond. Hij nam in 2013 het initiatief
tot het oprichten van het College van Stadsorganisten in Nederland.
Van de Beemt
John van den Beemt studeerde cello bij György Schiffer aan het Brabants Conservatorium in Tilburg
en behaalde daar het diploma solospel. Vervolgens behaalde hij de akte kamermuziek bij Elias
Arizcuren aan het Utrechts Conservatorium. Hij bekwaamde zich op de barokcello bij Jaap Terlinden
en Wouter Möller.
Momenteel geeft hij les aan CKE-muziekschool in Eindhoven. Daarnaast speelt hij in een barokorkest,
het Collegium Instrumentale Eindhoven. John was verschillende keren kerndocent bij het Cello Festival
Dordrecht.
Tijdens het concert op 25 februari brengen zij werken van onder anderen Sweelinck, Storace, Vivaldi,
Mozart en Johan Sebastian Bach.
Kabinetorgel
Jan van de Laar speelt op het kabinetorgel in de Bois-le-Duczaal van het provinciehuis. Het orgel werd
in 1804 gebouwd door Jan Jakob Vool. Het heeft een klavier en geen pedaal: Manuaal (C-F3). Het
orgel werd in 1978 aangekocht door de Stichting Karel Bouman en door Flentrop in 1979
gerestaureerd. Het orgel had toen een pedaal, en de dispositie was gewijzigd. Het oude pijpwerk
was bewaard gebleven.
In 1999 werd het orgel ingrijpend gerestaureerd, inclusief reconstructie van het oorspronkelijke
instrument. Dat gebeurde met advies van A.J. Gierveld. OP 28 mei 199 werd het weer in gebruik
genomen. Het Kabinetorgel is in bruikleen in het provinciehuis geplaatst, onder de voorwaarde dat er
af en toe concerten op worden gegeven.
Het concert in het provinciehuis begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur zijn bezoekers welkom voor
een kopje koffie of thee. Het concert is om 21.00 uur afgelopen. De toegang is gratis.

