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Johann Sebastian Bach
1685-1750

César Franck 
1822-1890

Robert Schumann
1810-1856

Felix Mendelssohn 
1809-1847 

Sinfonia uit cantate ‘Wir danken dir, Gott, wir danken 
dir’ (bew. Alexandre Guilmant) 

‘Schmücke dich, o liebe Seele’, à 2 clav e pedale, 
BWV 654

Preludium en fuga in G, BWV 550
     
Cantabile
(Trois Pièces pour Grand Orgue nr. 2)

Uit Sechs Studien in kanonischer Form, 
opus 56: nr. 4 ‘Innig’

Sonate in f, opus 65 nr. 1

- Allegro moderato e serioso (met koraal ‘Was mein    
  Gott will, g’scheh’ allzeit’ 
- Adagio 
- Andante. Recitativo
  Allegro assai vivace 
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Biografie 

Jeroen Koopman (1991) studeerde bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en behaalde aan 
het Conservatorium van Amsterdam zijn Bachelor- en Master of Music diploma. Zijn docenten waren Pieter van Dijk, Mat-
thias Havinga en gastdocent Louis Robilliard, bij wie hij lessen nam voor het Franse repertoire. Improvisatieles volgde hij 
bij Miklós Spányi. Verder nam hij deel aan masterclasses bij onder andere Ben van Oosten, Leo van Doeselaar, Zsigmond 
Szathmáry, Peter Planyavski en Thierry Escaich. Voor zijn studie kerkmuziek volgde hij lessen bij onder andere Christiaan 
Winter en liep hij stage bij Jan Hage in de Domkerk te Utrecht. Als concertorganist speelde Jeroen op verschillende belang-
rijke podia. Op de 130e verjaardag van het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam verzorgde hij op het Maarschalkerweer-
dorgel een gastoptreden bij het galaconcert van ‘Stichting Papageno’ van Jaap van Zweden. Hij voerde meerdere premières 
uit, waaronder de uitvoering  van het stuk ‘The Organ’ van Piet Kee met vijf orgels in het Orgelpark te Amsterdam. Sinds 
maart 2020 is Jeroen hoofdorganist van de Singelkerk te Amsterdam. Verder geeft hij pianoles op muziekschool ‘Opmaat’ 
in Haarlem. In 2015 heeft Jeroen zijn eerste cd opgenomen samen met  zijn vader, Arthur Koopman, op het orgel van de 
Noorderkerk te Amsterdam. Ook heeft hij een youtube-kanaal waar hij zijn eigen video’s publiceert.

Jeroen Koopman (1991) studied with Jos van der Kooy at the Royal Conservatory of The Hague and finished his Bachelor- and 
Master of Music degree at the Conservatory of Amsterdam. His teachers were Pieter van Dijk and Matthias Havinga and guest 
teacher Louis Robilliard for the French repertoire. He had improvisation lessons with Miklós Spányi. He also attended master-
classes with Ben van Oosten, Leo van Doeselaar, Zsigmond Szathmáry, Peter Planyavski  en Thierry Escaich. For his church 
music he studied with Christiaan Winter and did an internship in the Domkerk, Utrecht with Jan Hage. As a concert organist 
he performed on various important stages. On the 130th birthday of the Royal Concert Hall Amsterdam he gave a solo per-
formance on the Maarschalkerweerd organ for the ‘Papageno Foundation’ of Jaap van Zweden. He played several premières, 
for example the organ piece ‘The Organ’ of Piet Kee with five organs in the Orgelpark Amsterdam. Since March 2020 he is 
principal organist of the Singelkerk in Amsterdam. In 2015 Jeroen recorded his first cd, playing together with his father Arthur 
Koopman, on the Dutch ‘H. Knipscheer’ organ in the Noorderkerk in Amsterdam. He also has a you tube-channel  where he 
publishes his own video’s.


