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Programma 
 
Alexander de Bie  
Johann Sebastian Bach  

1685-1750 

 
 
‘Jesus , bleibet meine Freude’, BWV 147 
(arr. Paul Christiaan van Westering) 

 
Toccata in F,  BWV 540 

  
W. A. Mozart     

1756 -1791    

Adagio en Fuga in c, KV 546 
(arr. Jean Guillou) 

  
César Franck     
1822-1890    

Uit Trois Pièces: 
-Pièce Héroique in b 

  
Jos van der Kooy  
Charles Marie Widor    
1844-1937    
  

 
Uit Symfonie nr. 5 in f opus 42/1: 
-Allegro vivace 
-Adagio 
-Toccata  
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Alexander de Bie 
Alexander de Bie (2001) kreeg vanaf zijn vijfde pianoles van zijn vader Jack de Bie, later studeerde hij 
piano bij Nino Gvetadze aan het Conservatorium van Amsterdam. Op zesjarige leeftijd  kreeg  hij zijn eerste 
orgellessen van Jos van de Kooy, als leerling van de Jong Talent-klas van het Koninklijk Conservatorium 
Den Haag. Bij Jos studeerde hij tot 2020. Sinds dat jaar zet Alexander zijn studie voort aan de Universität 
für Musik und darstellende Kunst Wien (MDW) in Wenen. Hij studeert er zowel Konzertfach bachelor orgel 
bij Professor Martin Haselböck als Konzertfach bachelor piano bij Professor Christopher Hinterhuber.  
Alexander geeft concerten als organist en pianist, als solist en als lid van kamermuziekensembles. In zijn 
geboortestad Amsterdam trad hij op in de Westerkerk, het Orgelpark, het Concertgebouw Amsterdam en 
het Muziekgebouw aan ’t IJ. Ook concerteerde hij op historische orgels in Amersfoort, Arnhem, Breda, 
Gouda, Haarlem en  ’s-Hertogenbosch. In 2011 bereikte hij als organist de finale van het Concertgebouw 
Concours. In 2020 verwierf  hij  als pianist de eerste prijs op het Prinses Christina Concours Regio 
Zaandam-Haarlem. Dat leverde hem een plaats op in de landelijke finale. In 2021 won hij de eerste prijs op 
het Jong Talent Concours in Maassluis. 
 
Alexander de Bie (2001) started pianolessons with his father Jack de Bie when he was five years old. From 
2017-2020 he studied with Nino Gvetadze at the Sweelinck Academy of the Conservatory of Amsterdam. 
From 2007 till 2020 he had organ lessons from Jos van der Kooy at the Young Talent Class of the Royal 
Conservatoy in The Hague. As from 2020 he continued his studies at the Universität für Musik und 
darstellende Kunst (MDW) in Vienna with Professor Martin Haselböck, organ and Professor Christopher 
Hinterhuber, piano. 
Alexander is very active as a performer on the organ and the piano, both as a soloist and as a member of 
chamber music ensembles. He gave recitals on famous Dutch organs in Amsterdam, Breda, Gouda and 
Haarlem. He was a laureate and prizewinner in several music competitions in The Netherlands. 
 

Jos van der Kooy 
Jos van der Kooy (1951) studeerde orgel en improvisatie bij Piet Kee aan het Conservatorium van 
Amsterdam. In 1981 voltooide hij zijn studie met het behalen van de Prix d’Excellence. In de jaren daarvoor 
werd hij winnaar van nationale en internationale improvisatieconcoursen, waaronder het internationaal 
Improvisatie Concours Haarlem in 1980 en 1981. 
Jos van der Kooy staat bekend om zijn omvangrijk repertoire en stilistische veelzijdigheid. Hij is vermaard 
als  improvisator en heeft een reputatie als promotor van hedendaagse muziek.  
Hij is  docent voor het hoofdvak orgel aan het Koninklijk Conservatorium te ’s-Gravenhage. Tevens doceert 
hij aan de Universiteit Leiden. Sinds 1 januari 2020 is hij organist van de Remonstrantse Arminiuskerk in 
het hart van zijn geboortestad Rotterdam. Ook is hij organist van de Gotische Zaal van de Raad van State 
in ’s-Gravenhage. Van 1990 tot 2017 was Jos als stadsorganist van Haarlem vaste bespeler van de orgels 
in de Grote of Sint Bavokerk en in de Philharmonie, in nauwe samenwerking met zijn collega Anton Pauw.  
Van 1967 tot  2019 was Jos kerkmusicus in Amsterdam. In 1981 werd hij cantor en organist van de 
Westerkerk, waar hij leiding gaf aan  een bloeiende vocale en instrumentale kerkmuziekpraktijk. Jos van 
der Kooy concerteert veelvuldig in binnen- en buitenland. Hij maakte ruim  dertig  cd’s. Momenteel  werkt 
hij aan een serie boeken over improvisatie. Het eerste deel daarvan verschijnt op korte termijn bij 
Boeijenga Music Publications te Leeuwarden. 
Voor zijn werk ontving hij binnen-en buitenlandse onderscheidingen. 
 
Jos van der Kooy (1951) studied organ and improvisation with Piet Kee at the Conservatory of Amsterdam. 
He was awarded the Prix d’Excellence in 1981. He won many national and international improvisation 
competitions, including the prize of the International Improvisation Competition Haarlem in 1980 and 1981. 
At present Jos is the organist of the Arminius Church in Rotterdam and of the Council of State in The 
Hague. He teaches organ and improvisation at the Royal Conservatory in The Hague and at Leiden 
University. In years gone by Jos has been municipal organist of the Grote of Sint Bavokerk in Haarlem  
(1990-2017) and director of music at the Westerkerk in Amsterdam (1981-2019). 


