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Programma 
 

Piet Kee  
1927-2018 
 

Fantasia on ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ 

Jan Pietersz Sweelinck  

1562-1621 

Psalm 23 (3 versus) 

  
Dietrich Buxtehude  
1637-1707   

Magnificat Primi Toni, BuxWV 203 

  
Johan Sebastian Bach 
1685-1750 
 

Triosonate VI in G, BWV 530   
- Vivace  
- Lento  
- Allegro 

 
Camille Saint-Saëns  

1835-1921  
 

 
Prélude et Fugue in b, opus 99 nr.2 

Max Reger  
1873-1916 

Melodia, opus 59 nr. 11 

 
Gerard Bunk 
1888-1958 

 
Fantasie in c-moll, opus 57 
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Biografie 
Sander van den Houten (1987) werd in april 2017 benoemd tot organist van de Ev.-Lutherse Kerk in Den 
Haag en daarmee vaste bespeler van het beroemde Bätz-orgel (1762). Tevens is hij verbonden aan drie 
kerken in Kampen: de Burgwalkerk, de Broederkerk en de Bovenkerk met het beroemde Hinsz-orgel (als 
tweede organist).  
Op zijn achtste jaar begon hij met piano- en orgelstudie bij Paul Kieviet. In deze periode won hij prijzen op 
verschillende concoursen: w.o. (Buxtehudeconcours Zierikzee, 1e prijs). Hij studeerde orgel (bachelor) en 
kerkmuziek aan het Rotterdams conservatorium bij o.a. Bas de Vroome en Aart Bergwerff. In 2013 slaagde 
hij cum laude voor zijn masterdiploma orgel aan het ArtEZ-conservatorium te Zwolle bij Theo Jellema. Hij 
volgde masterclasses bij Willem Tanke, Harald Vogel, Jacques van Oortmerssen en Thomas Trotter. 
Sander is ook actief als koordirigent (privélessen koordirectie bij Wiecher Mandemaker) en -begeleider, dit 
laatste bij o.a. het Kampen Boys Choir en het Roder Jongenskoor.  
Hij concerteert veelvuldig en trad als solist en als begeleider op in o.a. Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, 
Denemarken, Oostenrijk en Rusland. 
 
Sander van den Houten (1987) was appointed primary organist of the Lutheran Church in The Hague with 
its famous Bätz organ ( 1762). He is also organist of several churches in the town Kampen, among others 
second organist of the famous Hinsz organ of the Bovenkerk. He started studying piano and organ at 8 
years old with Paul Kievit and won prizes in several competitions a.o. the Buxtehude competition Zierikzee. 
He graduated with a bachelor at Rotterdam Conservtoire (teachers: Bas de Vroome and Aart Bergwerff) 
and 2013, got his master degree cum laude at the ArtEZ conservatoire in Zwolle with Theo Jellema. Sander 
followed masterclasses by (a.o.) Harald Vogel, Jacques van Oortmerssen and Thomas Trotter. Sander is 
also active as a conductor and -accompanist of several renowned choirs in The Netherlands. Sander van 
den Houten gives many concerts every year both as a soloist and accompanist. He performed in the Czech 
Republic, France, Germany, Denmark, Austria and Russia.  


