
Arthur Jussen, piano
Lucas Jussen, piano

Programma

John Sanders Toccata
1933-2003

César Franck  Prélude, Fugue et Variation, opus 18
1822-1890  

Felix Mendelssohn  Sonate in f, opus 65 nr. 1                                               
1809-1847            - Allegro moderato e serioso
 - Adagio
 - Andante Recit.
 - Allegro assai vivace
              
César Franck Deuxième Choral in b

Claude Debussy  Deuxième Arabesque 
1862-1918                     (bew. voor orgel Léon Roques 1839-1923)           

Hendrik Andriessen  Toccata per organo
1892-1981
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Henny Heikens, orgel

Anton Pauw, orgel 



Biografiën

Henny Heikens studeerde orgel bij o.a. Piet Kee en Jacques van Oortmerssen (diploma 
Uitvoerend Musicus), koordirectie en kerkmuziek aan het Sweelinck Conservatorium 
Amsterdam. Aan dit zelfde instituut (thans Conservatorium van Amsterdam) is hij als docent 
verbonden voor de vakken Mensurale Notatie (notatie Renaissance-muziek), harmonie aan 
de piano en protestantse kerkmuziek. Als cantor-organist is hij verbonden aan de Oude Kerk 
te Rijswijk. Henny Heikens is tevens beiaardier (UM-diploma beiaard aan de Nederlandse 
Beiaardschool te Amersfoort) en was 25 jaar lang de bespeler van de beiaard van de St. 
Agathakerk te Beverwijk. Hij treedt regelmatig op als organist, zowel solistisch als in 
ensembleverband. Samen met de basklarinettist Jelte Althuis vormt hij een duo met wie hij 
regelmatig optreedt. Henny Heikens is ook als componist actief en schreef diverse koor- en 
orgelwerken.

Anton Pauw is stadsorganist van Haarlem en vaste bespeler en beheerder van het Christian 
Müller-orgel in de Grote of St. Bavokerk. Hij heeft namens de stad een adviserende en 
uitvoerende rol in de reeks stadsorgelconcerten, muziekvespers en overige muzikale 
activiteiten in de ‘Oude Bavo’ die plaatsvinden in opdracht van de verschillende gebruikers 
van de kerk. Daarnaast bespeelt hij het orgel tijdens de diensten van de Protestantse 
Gemeente Haarlem, in welk kader hij als dirigent ook leiding geeft aan de Oude Bavo Cantorij. 
Hij is een regelmatig gevraagd jurylid bij orgelconcoursen en is samen met Matteo Imbruno 
artistiek adviseur van het Internationaal Orgelconcours J.P. Sweelinck.  Van zijn hand 
verscheen een gids over het Christian Müller-orgel, uitgegeven door de Ver. Vrienden van de 
Grote Kerk. Anton Pauw studeerde orgel (diploma Uitvoerend Musicus) en kerkmuziek aan het 
Sweelinck Conservatorium Amsterdam bij o.a. Piet Kee en Klaas Bolt, beiden zijn voorgangers 
als organist van de St. Bavokerk en studeerde verder bij o.a. Ton Koopman. Hij componeerde 
diverse koor- en orgelwerken. 


