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Programma 
 
Georg Böhm     

1661-1733   

 
Präludium und Fuge in C  
‘Vater unser im Himmelreich’ 

  
Johann Sebastian Bach   

1685-1750 
   

Präludium in Es, BWV 552 
‘Nun komm’ der Heiden Heiland’, BWV 659 

Carl Philipp Emanuel Bach    
1714-1788 

Sonate in D, Wotquenne 70/5 
-Allegro di molto 
-Adagio e mesto 
-Allegro 

     
John Stanley 
1712-1786  

Voluntary in d opus 5/2 
-Slow 
-Allegro 

 
Felix Mendelssohn   
1809-1847    
  

 
Sonate in B opus 65/4 
-Allegro con brio 
-Andante religioso 
-Allegretto 
-Allegro maestoso e vivace  
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Biografie 
Bas de Vroome (*1962) studeerde bij Jacques van Oortmerssen, Piet Kee en Klaas Bolt orgel en 
kerkmuziek aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam waar hij in 1986 summa cum laude 
afstudeerde. Vervolgens studeerde hij beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool bij Todd Fair en Arie 
Abbenes. Hij won eerste en tweede prijzen bij nationale en internationale orgelconcoursen, o.a. te 
Deventer, Nijmegen, St. Albans en Roeselare. In 1994 won hij het 2e internationale beiaardconcours te 
Groningen. Sindsdien jureert hij zelf regelmatig bij concoursen. Bas de Vroome is beiaardier in Vlaardingen, 
Rijnsburg, Naaldwijk, Wateringen, De Lier en Spijkenisse en houdt zich al vele jaren intensief bezig met 
schoolprojecten om de beiaard onder de aandacht van kinderen te brengen. Bas is als organist verbonden 
aan de PKN te Delft en als zodanig hoofdorganist van de Oude en Nieuwe Kerk waar hij de vier fraaie 
historische orgels bespeelt. In de Nieuwe Kerk speelde hij bij de bijzettingen van ZKH Prins Claus, Prinses 
Juliana en Prins Bernhard en in de Oude Kerk de trouwdienst van Prins Friso en Prinses Mabel. Sinds 1994 
is Bas de Vroome samen met Ben van Oosten, Aart Bergwerff en Hayo Boerema verbonden als 
hoofdvakdocent orgel aan het Rotterdams Conservatorium waar hij ook vakdidactiek en basso continuo 
doceert. Hij maakte twaalf cd’s waaronder een integrale opname van de werken van Hugo Distler.  
Recentelijk behaalde hij zijn Artist Diploma klavecimbel bij Fabio Bonizzoni aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. 
 
Bas de Vroome (*1962) started studying the organ with Jacques van Oortmerssen, Piet Kee and Klaas Bolt  
at the Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. He graduated ‘summa cum laude’ in 1986. After his organ 
study at the conservatory, he studied the carillon with Todd Fair and Arie Abbenes at the Nederlandse 
Beiaardschool. He won first and second prizes at national and international organ competitions, amongst 
others in Deventer, Nijmegen, St. Albans and Roeselare. In 1994, he won the 2nd international carillon 
competition in Groningen. Since then, he is regularly asked to take part in judging panels during 
competitions. He is carillonneur in Vlaardingen, Rijnsburg, Naaldwijk, Wateringen, de Lier en Spijkenisse. 
He pursues himself intensively with school projects about the carillon for many years, to draw the 
attention of the pupils to the carillon. Bas de Vroome is appointed by the PKN in Delft as principal organist 
of the Old and New Church, where he has four historical organs at his disposal. In the New Church, he 
played during the burial of his royal highness Prince Claus, Princess Juliana and Prince Bernhard, and he 
played during the wedding service of Prince Friso and Princess Mabel. Since 1994, Bas de Vroome is 
appointed as professor for the organ department at Codarts, Hogeschool voor de Kunsten. Besides organ, 
he teaches didactics and basso continuo. Bas recorded twelve cd’s, amongst which an integral recording 
of the works of Hugo Distler. Recently, he obtained the Artist Diploma for the harpsichord with Fabio 
Bonizzoni at the Koninklijk Conservatorium in The Hague. 


