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Programma 
 

Dietrich Buxtehude 
1637-1707  

Praeludium in g, BuxWV 148 
 
 

Georg Friedrich Händel 
1685-1759  

Suite in D, HWV 341 voor trompet, strijkers en b.c. 
(orgel) 

- Overture 
- Allegro (Gigue) 
- Aria (Menuetto) 
- March (Bourrée) 
- March 

 
Johann Nepomuk Hummel 
1778-1837  

Praeludium in As (Un poco Andante) 
Fuga in Es (Allegro moderato) 
(uit op. post. 7) 
 

Otto Ketting 
1935-2012 
 

Intrada (1958) 

Anton Pauw 
1961 
 

Drone Music (2020) 

Corrado Maria Saglietti 
1957 

‘Psalms’ voor trompet en orgel 
- “Zoals een hinde smacht naar stromend 

water, zo smacht mijn ziel naar u, o God” 
(Psalm 42) 

- “Heer, hoor mijn gebed, laat mijn 
hulpkreet u bereiken” (Psalm 102) 

- Looft hem om zijn krachtige daden, looft 
hem om zijn oneindige grootheid, loof hem 
met trompetgeschal” (Psalm 150) 

 
César Franck 
1822-1890 
 

 
Pièce héroïque 

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



 

Simon Bruul 
Simon Bruul (Den Oever, 1970) begon op zijn achtste met trompetspelen. Hij studeerde Trompet Klassieke 
Muziek bij Peter Masseurs aan het Sweelinck Conservatorium Amsterdam en bij Ad van Zon aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Om zich te verdiepen in lichte muziek volgde hij lessen bij Angelo 
Verploegen, Jan Wessels en Martijn de Laat. 
Simon is sinds 1996 trompettist bij de Fanfare Bereden Wapens van de Koninklijke Landmacht. Ook speelt 
hij bij het Brabants Jazz orkest en werkt hij als freelance trompettist bij diverse klassieke- en lichte-
muziek ensembles. Hij treedt geregeld op als solist op met verschillende organisten. Daarnaast is hij 
trompetdocent bij de Regionale Muziekschool ’s-Hertogenbosch. 
 
Simon Bruul (Den Oever, 1970) started playing trumpet at the age of eight. He studied Trumpet Classical 
Music with Peter Masseurs at the Sweelinck Conservatory in Amsterdam and he continued his studies at 
the Royal Conservatory in The Hague with Ad van Zon. To immerse himself in jazz music, he took lessons 
from Angelo Verploegen, Jan Wessels and Martijn de Laat. 
Simon has been a trumpet player with the Fanfare band of the Mounted Arms of the Royal Netherlands 
Army since 1996. He also plays with the Brabants Jazz orchestra and works as a freelance trumpet player 
with various classical orchestras and jazz ensembles. He regularly performs as a soloist with various 
organists. 
In addition he is a trumpet teacher at the Regional Music School 's-Hertogenbosch. 
 

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). 


