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Programma 
 

Geerten Liefting 
1983 
 

Intrada  
 
 

Jan Pietersz Sweelinck  
1562-1621 
 

Mein junges Leben hat ein End   
 

Gerben Mourik  
1981  
 

Fantasie in romantische stijl   
(improvisatie) 
 
 

Ernst Pepping 
1901-1981  
 

Partita ‘Wer weiβ, wie nahe mir mein Ende’ 
(1953)  
Andante - Animato - Moderato - Energico - 
Allegro sostenuto - Quieto 
 

Arie J. Keijzer 
1932 
 

Trio over Psalm 4  
 

André Fleury 
1903-1995 

Uit Deuxième Symphonie (1946-'47):  
Avec une grande liberté  
 
Fantaisie (1968) 
 

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



 

Biografie  
Gerben Mourik is stadsorganist van Oudewater en daar verbonden aan de Grote- of St. Michaelskerk. 
Naast een carrière als solo-concertgever, publiceert hij over muziek (o.a. in het Britse blad Choir & Organ), 
verzorgt hij als artistiek leider van ‘De stad Klundert’ een afwisselend cultureel aanbod en treedt hij met 
blokfluitiste Magda de Jong op als duo Musica Miniatura in kinderconcerten.   
In zijn solo-concerten nemen het Nederlandse orgelrepertoire en de improvisatiekunst een belangrijke 
plaats in. Als improvisator heeft Gerben  een grote naam opgebouwd. Hij behaalde eerste prijzen op de 
belangrijkste (inter)nationale improvisatieconcoursen: Zwolle (2003), St Albans (2005) en Haarlem (2008, 
unaniem jurybesluit).  
Gerben studeerde aan het Brabants Conservatorium te Tilburg bij Bram Beekman (Master orgel) en Henco 
de Berg (Improvisatie) en vervolgde zijn studie bij Ansgar Wallenhorst, Naji Hakim en Ben van Oosten. Hij 
volgde masterclasses bij Thierry Escaich en Loïc Maillé. In 2013 rondde hij de studie Kerkmuziek af aan het 
Utrechts Conservatorium. 
Tot zijn discografie behoort de serie ‘Audite nova’: vijf CD’s op 10 instrumenten uit de jaren 1950-1975 met 
orgelmuziek uit de 20e eeuw; een vervolg hierop vormt een reeks opnames voor de gelijknamige website 
op orgels die door kerksluiting uit Nederland vertrokken zijn.  Voor het Deense label Helikon nam hij een 
reeks CD’s op, op Deense instrumenten met Frans, Nederlands en Duitse romantisch repertoire en 
improvisaties. Eveneens actief als koorbegeleider trad hij op o.a. in de kathedralen van York, Gloucester en 
Chichester. www.gerbenmourik.nl 
  
 
Gerben Mourik completed organ and improvisation study at the Brabant Conservatory in Tilburg (teachers: 
Bram Beekman and  Henco de Berg). He undertook private study with Ansgar Wallenhorst, Naji Hakim and 
Ben van Oosten and participated in improvisation courses with Thierry Escaich and Loïc Maillé. Highly 
active as a performer, he specialises in the promotion of Dutch music and the art of improvisation.  
Gerben Mourik is City Organist of the historic town Oudewater (St Michael’s Church).  
He was awarded first prizes in various improvisation competitions: Zwolle (2003), St Albans (UK, 2005) 
and Haarlem (2008, unanimously awarding by the jury).  
His CD series ‘Audite Nova’ documented ten organs built between 1950 and 1975 in 20th century 
repertoire. His most recent releases for the Danish label Helikon include several CDs recorded on Danish 
instruments with romantic repertoire and improvisations. 
He is also active as a vocal and choral accompanist in which role he has accompanied Evensong services 
for visiting choirs in England on five occasions, at venues including York Minster and Gloucester and 
Chichester Cathedrals.  
In 2017 he established a new performing duo ‘Musica Miniatura’ with recorder player Magda de Jong.  
Their activities revolve primarily around children’s concerts. Likewise in 2017, Gerben was appointed 
house organist and Artistic Director of ‘de Stad Klundert’ where he is responsible for the promotion of the 
pair of organs (by Marcussen and Vermeulen respectively) in a former church building. The concert series 
encompasses a broad range of genres such as chamber music, jazz and world music as well as 
interdisciplinary performances with dance, film and visual art. 


