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Biografieën 

Anton Pauw
Anton Pauw is als stadsorganist van Haarlem vaste bespeler van het Christian-Müller orgel in de Grote of St. Bavokerk en 
het Cavaillé-Coll orgel in de Philharmonie en mede verantwoordelijk voor de programmering van de Stadsorgelconcerten. 
In de Grote of St. Bavokerk verzorgt hij het orgelspel tijdens de erediensten van de Protestantse Gemeente Haarlem en 
is hij inhoudelijk verantwoordelijk voor de serie zomervespers die onder zijn leiding is uitgegroeid tot een van de meest 
veelzijdige en uitgebreide reeksen kerkmuziekconcerten in Nederland. Daarnaast is hij voor de Protestantse Gemeente 
Haarlem organist van het Van Covelen-Hess orgel in de Nieuwe Kerk. Anton Pauw studeerde orgel en kerkmuziek aan 
het Conservatorium van Amsterdam bij Piet Kee, Klaas Bolt en Jan Boeke. Na zijn opleiding volgde hij lessen bij o.a. Ton 
Koopman en Jean Boyer (Parijs). Hij is een eminent improvisator en een levendig interpreet. Zijn spel werd meermalen 
vastgelegd op televisie en cd. Pauw componeerde diverse werken voor koor en orgel. Als koordirigent geeft hij leiding aan 
de Oude Bavo Cantorij, het vaste koor van de Grote en Nieuwe Kerk te Haarlem.

Anton Pauw is municipal organist of the city of Haarlem and plays on the famous Christian Müller Organ (1738) in St. Bavo’s 
Church, the Cavaillé-Coll organ (1875) in the Philharmonie Haarlem and the Van Covelen-Hess organ (1523) in Haarlem’s New 
Church. Anton Pauw studied organ and church music with Piet Kee, Klaas Bolt and Jan Boeke at the Sweelinck Conservatory 
Amsterdam. After receiving his degree, he followed courses with Ton Koopman and Jean Boyer (Paris). Anton Pauw is an 
eminent improvisor and a lively interpreter. His playing was recorded several times on TV and CD. He wrote several works for 
choir and organ. He is also active as conductor of the Oude Bavo Cantorij (regular choir of St. Bavo’s Church and New Church).

Henny Heikens
Henny Heikens studeerde orgel bij o.a. Piet Kee en Jacques van Oortmerssen (diploma Uitvoerend Musicus) en koordirectie 
en kerkmuziek aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam. Aan dit zelfde instituut (thans Conservatorium van 
Amsterdam) is hij als docent verbonden voor de vakken mensurale notatie (notatie oude muziek), harmonie aan de piano 
en protestantse kerkmuziek. Als cantor-organist is hij verbonden aan de Oude Kerk te Rijswijk. Henny Heikens is tevens 
beiaardier (UM-diploma beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort) en was 25 jaar lang de bespeler van de 
beiaard van de St. Agathakerk te Beverwijk. Hij treedt regelmatig op als organist, zowel solistisch als in ensembleverband. 
Samen met de basklarinettist Jelte Althuis vormt hij een duo met wie hij optrad in o.a. Het Orgelpark en de Haarlemse 
Philharmonie. Henny Heikens is ook als componist actief en schreef diverse koor- en orgelwerken. 

Henny Heikens studied organ with Piet Kee and Jacques van Oortmerssen (diploma Performing Musician) and choral 
conducting and church music at the Sweelinck Conservatorium Amsterdam. At this same institute (now the Conservatory 
of Amsterdam) he is a teacher for the subjects mensural notation (notation Renaissance music), harmony at the piano and 
protestant church music. He is a cantor organist at the Oude Kerk in Rijswijk. Henny Heikens is also a carillonneur (PM 
diploma carillon at the Dutch Carillon School in Amersfoort) and was town carillonneur at the St. Agathakerk in Beverwijk 
for 25 years. He regularly performs as an organist, both as soloist and in ensemble. Together with the bass clarinetist Jelte 
Althuis, he forms a duo with whom he performed several premieres of well known Dutch composers. Henny Heikens is also 
active as a composer and has written various choral and organ works.



Jelte Althuis
Jelte Althuis is een gepassioneerd musicus. Dertig jaar geleden omarmde hij de basklarinet en sindsdien is hij een 
warm pleitbezorger van dit instrument. Sinds 1994 is Jelte lid van het Calefax Rietkwintet, waar hij naast basklarinet 
ook bassethoorn en contrabasklarinet speelt. Naast uitvoerend musicus is Jelte arrangeur van Calefax. Hij coacht 
conservatorium studenten in binnen- en buitenland en gevorderde amateur musici. Zijn streven is altijd om het verhaal van 
de muziek zo goed mogelijk te vertellen. 

Jelte Althuis is a passionate musician. He started playing the bass clarinet thirty year ago and can be considered as 
ambassador of this instrument. Since 1994 he is traveling all over the world as member of the extremely talented and famous 
Calefax Reed Quintet. He is also coaching at several conservatories. His main effort is to tell the story of music to as many 
people as possible.   


