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Programma 
 
1. Jan Pietersz Sweelinck 
1562-1621 
 

 
Fantasia nr. 3  in d                                             

2. Daan Manneke 

1939 

Evocazione - Fantasia cromatica      

  
3. Ad Wammes 
1953 

Toccata Chromatica (Echos of Sweelinck) 

  
4. Jan Pietersz Sweelinck Da pacem domine in diebus nostris      
 
5. Arvo Pärt 
1935 

 
Da pacem (2004)                                
 
 

6. Jan Pietersz Sweelinck Poolse Dans 
 
7. Albert de Klerk 
1917-1998 

 
Ricercare                                   
(Hommage à Sweelinck) 

 
 
De programma-onderdelen 1, 4 en 6 worden gespeeld door Matteo Imbruno, de nrs. 2, 3, 5 en 7 door Geerten van de 
Wetering. 
 
 
 
 
 
 
Het ongevraagd maken van geluidsopnamen is niet toegestaan/Please no recordings 

 

 
 



Matteo Imbruno 
Matteo Imbruno, geboren in Pietramontecorvino in Italië, studeerde orgel in Bologna bij Liuwe Tamminga, in 
Rotterdam bij Bernard Winsemius, in Lübeck bij Martin Haselböck en in Haarlem bij Anton Pauw.                                                                                                                                                              
Hij is organist van de Oude Kerk in Amsterdam, dezelfde positie die ook Jan Pieterszoon Sweelinck in de zeventiende 
eeuw bekleedde, en is organist van het Museum Hermitage Amsterdam. Matteo geeft orgelconcerten over de hele 
wereld en speelde op de meest prestigieuze muziekfestivals van Europa, Japan, Zuid-Amerika en de Verenigde 
Staten en gaf samen met Gustav Leonhardt concerten voor twee orgels in Milaan, Pistoia en Amsterdam. Hij was 
gastdocent aan het conservatorium van Buenos Aires, Rosario en Mendoza (Argentinië), Montevideo (Uruguay), 
Phoenix, Providence, New York en Oberlin (VS). Matteo gaf masterclasses over de hele wereld en zat in verscheidene 
juries van internationale orgelconcoursen. Hij maakte meerdere CD-opnames op historische orgels in Nederland en 
Italië en maakte opnames voor de BBC-radio te Londen. Matteo Imbruno is artistiek directeur van de “International 
Organ Competition Jan Pieterszoon Sweelinck” te Amsterdam en van de “Fondazione Academica di Musica Italiano 
per organo” te Pistoia. 
 
Matteo Imbruno, a native of Pietramontecorvino, Italy, studied organ in Bologna (Liuwe Tamminga), Rotterdam 
(Bernard Winsemius), Lübeck (Martin Haselböck) and Haarlem (Anton Pauw) He is resident organist of the Oude Kerk 
in Amsterdam, the same position that Jan Pieterszoon Sweelinck held in the 17th century.   Mr. Imbruno is also the 
resident organist of the Museum Amsterdam Hermitage. Active as a concert performer, he has played in the most 
prestigious festivals and music centres of Europe, Japan, South America and the United States. Mr. Imbruno has had 
the regular privilege of performing duo recitals for two organs with the late Gustav Leonhardt.   He was visiting 
teacher at the Buenos Aires Conservatory, University of Rosario, University of Mendoza (Argentina), Montevideo 
Conservatory (Uruguay), Arizona State University Phoenix,  Brown University Providence, New York and Oberlin 
(USA). Mr. Imbruno presents masterclasses around the world and is in demand on international juries. He has 
recorded several CD's on historical organs in The Netherlands and Italy, and has made recordings for the BBC radio 
London. Matteo Imbruno is the artistic director of the "International Organ Competition Jan Pieterszoon Sweelinck" 
and of the "Fondazione Accademia di Musica Italiana per Organo (Pistoia)". 
 

Geerten van de Wetering 
Geerten van de Wetering (1985) studeerde orgel en improvisatie bij Jos van der Kooy en kerkmuziek en koordirectie 
bij Theo Goedhart aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Tevens studeerde hij politicologie aan de 
Universiteit Leiden. Na het behalen van zijn mastergraad orgel volgde hij een postgraduale aan de Universität der 
Musik in Wenen bij Roman Summereder (20e eeuwse muziek) en Peter Planyavsky (improvisatie). Daarnaast ontving 
hij lessen van Ansgar Wallenhorst (improvisatie) en Wiecher Mandemaker (koordirectie). Geerten is organist van de 
Kloosterkerk in Den Haag, dirigent van het Woerdens Kamerkoor en leidt met regelmaat projectkoren. 
Geerten maakt graag uitdagende en verrassende programmering. Zo maakte hij o.a. programma’s in combinatie met 
dans, elektronische muziek, film of kruisbestuivingen met andere muziekstijlen. Hedendaagse muziek en improvisatie 
zijn een belangrijk onderdeel van zijn spel. In 2018 won hij het Internationaal Improvisatieconcours Haarlem, eerder 
was hij finalist bij improvisatieconcoursen in Schlägl (O) en Westfalen (D). Hij brengt met regelmaat nieuwe werken in 
première: hij speelde o.a. premières van composities van Kate Moore, Klaas de Vries en Willem Boogman. In 2018 
verscheen zijn eerste solo-cd, die in de pers enthousiast ontvangen werd. Sinds enige tijd heeft hij zich ook 
toegelegd op het componeren en arrangeren van muziek. Recent zijn enkele werken van hem uitgegeven. 
 
Geerten van de Wetering (1985) studied organ and improvisation with Jos van der Kooy and church music and choral 
conducting with Theo Goedhart at the Royal Conservatoire in The Hague (Holland). He also studied Political Science 
at Leiden University. After obtaining his Master degree at the conservatoire, he followed a postgraduate study at the 
Universität für Musik in Vienna with Roman Summereder (modern music) and Peter Planyavsky (improvisation). He 
also took improvisation lessons with Ansgar Wallenhorst and choir conducting lessons with Wiecher Mandemaker. 
Geerten is organist at the Kloosterkerk in The Hague and conductor of the Woerdens Kamerkoor.  
Geerten likes to make challenging concert programs, e.g. incombining the organ with dance, electronical music, 
movies or other music styles. Improvisation and modern music form an important part of his concert performances. 
In 2018 he won the International Improvisation Competition Haarlem (NL), before that he was finalist at improvisation 
competitions in Schlägl (AUS) and Westfalen (GER). He regularly playes premieres of new compositions: he played 
premieres of pieces by e.g. Kate Moore, Klaas de Vries and Willem Boogman. In 2018 his first solo CD was released, 
with good reviews in the press. He also works as artistic advisor and composer. Recently some of his works have 
been published. 


