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Orgelconcert Jaap de Wit 
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Korte toelichting op het concert van 16 maart 2019 

Jaap de Wit (geb. 1969) kreeg vanaf zijn 8e jaar zijn eerste orgellessen. 
Na een orgel-en pianostudie van ruim 6 jaar bij de bekende organist, 
pianist en beiaardier, Cor P. Visser, begon Jaap in 1986 de 
vakopleiding aan het conservatorium. Aanvankelijk met het hoofdvak 
orgel, een jaar later met klavecimbel als tweede 
hoofdvak. Onder leiding van Arie Keijzer haalde Jaap in 1992 het 
diploma Uitvoerend Musicus-orgel met aantekening improvisatie. 
Tevens rondde hij in dat jaar het hoofdvak klavecimbel af. De vakken 
contrapunt en harmonieleer werden gevolgd en 
cum laude afgesloten bij Jan Kleinbussink. Aansluitend studeerde 
Jaap de Wit bij Marijke van Klaveren (kerkmuziek), Johann Th. 
Lemckert (improvisatie) en Kees-Jan de Koning (zang). 
In oktober 1990 behaalde hij de prijs voor koraalimprovisatie op het 
nationaal orgel improvisatie-concours te Bolsward. 
Jaap de Wit is in het dagelijks leven wiskundedocent. Daarnaast 
verzorgt hij (orgel)concerten en verleent hij zijn medewerking als 
continuo speler,(koor)begeleider en solist bij concerten en cd- 
opnamen. 
  
Op 16 maart zal Jaap een orgelconcert verzorgen met muziek van 
diverse componisten uit de Renaissance en de Barok. 

  



Terugblik Duo Ebano Duyschot concert 23-02-2019 
Zaterdag 23 februari -  een dag met prachtig voorjaarsweer. Toch 
hebben 39 bezoekers de weg gevonden naar de Dorpskerk om het 
concert bij te wonen van het Duo Ebano, Paolo Gorini (piano) en 
Marco Danesi (klarinet). Op het programma staan drie verwante 
componisten. Alle drie Duits, alle drie uit de Romantiek. 
Het concert begint met Franz Danzi als vertegenwoordiger van de 
vroege Romantiek. Het is een vrolijk klaterend stuk, met veel 
versieringen waar we de Rococo nog in kunnen horen. Danzi was een 
groot bewonderaar van zijn land- en tijdgenoot Carl Maria von 
Weber, die ons concert vanmiddag op majestueuze wijze afsluit met 
het Grand Duo Concertant opus 48. 
Het Grand Duo Concertant is een virtuoos stuk dat virtuoos spel van 
de muzikanten vereist. Er zitten een aantal kleine fragmenten in 
waarin piano en klarinet exact dezelfde noten spelen en dat vereist 
nauwkeurig samenspel. Het stuk klinkt prachtig; Paolo’s vingers gaan 
met snelheid en souplesse over de piano en Marco doet niet voor hem 
onder. 
Het middenstuk van dit concert wordt gevormd door een sonate van 
Johannes Brahms, componist uit de late Romantiek.  Het is de 
prachtige sonate die Brahms aan het eind van zijn leven schreef voor 
piano en klarinet: opus 120 no 2. Brahms schreef twee sonates voor 
piano en klarinet als een eerbetoon aan Von Weber; hij koos dezelfde 
toonaarden als diens twee sonates  voor piano en klarinet. Deze 
prachtige sonate opus 120 no 2 is melancholiek en zeer melodieus. Ze 
wordt gerekend tot een van de meesterwerken in het 
klarinetrepertoire. 

 



 

 

Abonnement op de hele serie concerten 
Overweeg om een abonnement op de gehele concertserie aan te schaffen. 
Deze kost €45,- en voor 65+ €40   

Vrienden van het Duyschot-orgel krijgen hierop echter €20 korting!   



De abonnementen behoeft u niet te bestellen maar zijn verkrijgbaar aan de kassa 

van het concert. 

 

Sponsoren van de Duyschot Concerten 
De volgende sponsoren maken de Duyschot Concerten mede mogelijk: 

• Fonds Podium Kunsten 
• De Sitter Bloemen 
• Musica Docet 
• De Groot Optiek 
• Pieter Dijksman, muziekproductie en fotografie 
• Wisse Makelaardij B.V. 
• Rabobank 
• Xebius Digital Printing 

 

Privacyverklaring 
Op 25 mei 2018 werd de nieuwe privacywet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 
In deze wet is voorgeschreven hoe een organisatie om moet gaan met 
persoonsgegevens. 
Over privacy willen we graag helder zijn. Omdat u uzelf heeft  aangemeld als 
ontvanger van onze nieuwsbrief, gaan we er vanuit dat wij uw toestemming 
hebben om uw gegevens voor dat doel bij te houden. Deze gegevens gebruiken 
wij alleen voor onze nieuwsbrief. De gegevens worden nooit aan anderen 
verstrekt.  Mocht u hiertegen op een moment bezwaar hebben of mocht u de 
nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u ons dat altijd melden 
via info@duyschot.nl. 

 

 

Facebook: Johannes Duytschot op Facebook 
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