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Franz Tunder
ca. 1614-1667

Johann Sebastian Bach
1685-1750

Vincent Lübeck 
1654-1740

Johann Sebastian Bach

Præambulum in F

‘Was kan uns kommen an für Noth’  
à 2 clav e pedale

Concerto in d, BWV 596 
(naar Vivaldi, concert voor 2 violen, opus 3 nr. 11) 

- (Allegro) 
- Pleno: Grave
- Fuga
- Largo e spiccato
- (Allegro)
 
‘Nun lasst uns Gott dem Herren’  
à 2 clav e pedale (6 verzen) 

‘Christ, unser Herr,  zum Jordan kam’
à 2 clav e Canto fermo in pedale, BWV 684 

 

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

Peter Westerbrink
Grote of St. Bavokerk
Christian Müller-orgel
dinsdag 15 september 2020 | 20.15 uur



Biografie 

Peter Westerbrink studeerde orgel  bij Margreet Prinsen en Wim van Beek aan het conservatorium in Groningen. 
Sinds 1992 is hij titulair-organist van de Der Aa-kerk in Groningen. Tevens is hij organist van het Arp Schnitger-orgel in 
Noordbroek (1696) en van het in 2008 gereconstrueerde  Hinsz-orgel (1731) in Zandeweer. Peter Westerbrink specialiseerde 
zich in de oude Noord-Europese orgelmuziek en heeft daarmee internationaal een naam weten op te bouwen. Als concert-
gever, docent en jurylid trad hij op in de meeste Europese landen, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. In 1990 was hij de 
oprichter van de ‘International Organ Academy Groningen’ (SIOG), gevestigd in Noordbroek. Samen met Christiaan Teeuwsen 
leidt hij de ‘Noordbroek Orgel Academy’, een interactief seminar voor kleine groepen opgezet om speler, orgel en 
praktische uitvoeringspraktijk  van de oude Noord-Duitse orgelmuziek met elkaar te verbinden. Als adviseur is 
Peter Westerbrink betrokken bij de plannen tot reconstructie van het zeventiende-eeuwse transeptorgel in de Der Aa-kerk 
te Groningen. Hij publiceerde, samen met Pieter van Dijk, over Matthias Weckman (1615/16-1674). Zijn  discografie 
omvat opnamen van de orgels te Noordbroek, Groningen, Dornum, Marienhafe, Noordwolde, Zandeweer, Leens, Uithuizen en 
Norden. De cd ‘Groninger Orgelhistorie’, opgenomen met enkele Groninger collega’s, werd bekroond met een Edison. In 2019 
voltooide hij een vierdelige cd-serie met het complete werk van Franz  Tunder en tijdgenoten. De komende twee jaren is hij 
gastdocent aan het Conservatorio Statale di Musica in Turijn (Italië). 

Peter Westerbrink studied organ with Margreet Prinsen and Wim van Beek at the conservatory in Groningen. He has been 
organist of the world famous Arp Schnitger organ in the Der Aa-Kerk in Groningen since 1992. He is also organist of the 
Arp Schnitger organ in Noordbroek and of the Hinsz organ in Zandeweer (Province of Groningen), which was reconstructed 
in 2008. Peter Westerbrink specialized in old North European organ music and has acquired an outstanding international 
reputation as concert organist, teacher and jury member. He has taught and performed at major international festivals, 
conservatories and academies. In 1990 he founded the International Organ Academy Gronin¬gen (SIOG) attracting students 
and teachers from all over the world, for an intensive private study. He also co-directs, with Christiaan Teeuwsen the Noord-
broek Organ Academy, an interactive seminar for small groups formed to connect organist, organ and performance practice 
elements studying North-German repertoire on period instruments. As consultant Peter Westerbrink is associated with the 
reconstruction of the 17th century transept organ in the Der Aa-Kerk in Groningen. His discography includes recordings of the 
organs in Noordbroek, Groningen, Leens,  Dornum, Marienhafe, Noordwolde and Zandeweer, Norden, Anloo and Uithuizen. 
The cd ‘Groninger Organ History’, recorded with a number of colleagues, was awarded an Edison. In 2019 he completed a 
successful cd project around all the organ works of Franz Tunder (1615-1667) and contemporary composers. In the next two 
years, he will be a guest teacher at the Conservatorio Statale di Musica in Turin (Italy). 


