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Litanies, JA 119
     

Uit Choralvorspiele opus 79b:
- Ach Gott verlass mich nicht / O Gott, du frommer 
Gott

Uit Elf Choralvorspiele opus 122:
- O Gott, du frommer Gott

Toccata en Fuga in C
(Dit werk uit 1956 werd onlang voor het eerst 
uitgegeven door Boeijenga Music Publications)

Trio super Allein Gott in der Höh sei Her, BWV 664

Preludium en Fuga in D, BWV 532

Uit vijf Orgelkoralen: 
- Orgelkoraal O Heil’ge Geest, daal op ons neer

Uit L’Accension:
- Transports de joie

Het ongevraagd maken van geluidsopnamen is niet toegestaan/Please no recordings

Jos van der Kooy 
Grote of St. Bavokerk
Christian Müller-orgel
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Biografie 

Jos van der Kooy geeft concerten in binnen -en  buitenland. Hij benadert het orgel uit onverwachte invalshoeken met 
muziek uit nagenoeg alle stijlperioden. Hij geniet grote faam  als  improvisator en pleitbezorger van hedendaagse muziek. 
Sinds januari 2020 is hij organist van de monumentale Arminiuskerk in het hart van Rotterdam. Hij is de vaste bespeler 
van het orgel in de Gotische Zaal van de Raad van State in ‘s-Gravenhage. Aan het Koninklijk Conservatorium in diezelfde 
stad doceert hij orgel en improvisatie. Ook aan de Universiteit Leiden is hij docent voor die vakken. In vroeger jaren was hij 
stadsorganist van de Grote of St. Bavokerk te Haarlem en cantor-organist van de Westerkerk in Amsterdam. Voor zijn werk 
ontving hij nationale en internationale onderscheidingen.

Jos van der Kooy is titular organist of the Arminiuskerk in the centre of Rotterdam. He also is organist of the Council of State 
in The Hague. He is a leading improvisor and an advocate for contemporary music. He holds a professorship for organ and 
improvisation at the Royal Conservatory in The Hague and at Leiden University. In his long career he has been municipal 
organist of St. Bavo’s Church in Haarlem and director of music at the Westerkerk in Amsterdam.


