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Programma zondag 25 oktober en 1 november 2020   

15.00 uur 

 

DORIEN SCHOUTEN 
 (1987) kreeg op tienjarige leeftijd haar eerste orgellessen van Ko Zwanenburg. Aan 
het Koninklijk Conservatorium te Den Haag behaalde ze haar  
Dorien Schouten (1987) kreeg op tienjarige leeftijd haar eerste orgellessen van Ko Zwanenburg. 

Aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag behaalde ze haar bachelordiploma's voor 

zowel orgel (2010) als kerkmuziek (2011). Haar orgeldocent was Jos van der Kooy. Daarna 

vervolgde Dorien haar opleiding aan de Universität der Künste te Berlijn, bij Leo van 

Doeselaar en Erwin Wiersinga. Daar behaalde ze in 2013 het diploma Diplomprüfung en in 

2015, na nog twee jaar te hebben gestudeerd bij Leo van Doeselaar en Paolo Crivellaro, het 

diploma Konzertexamen 'mit Auszeichnung'. Datzelfde jaar mocht ze voor het All of Bach-

project van de Nederlandse Bachvereniging een aantal werken van Bach opnemen op het Reil-

orgel in Kampen. Dorien laat het publiek graag kennis maken met nieuwe muziek, zowel solo 

als met ensembles. Ze voert ook graag barokmuziek uit, bij voorkeur op historische 

instrumenten of als continuospeler. Dorien is sinds december 2019 cantor-organist van 

de Tuindorpkerk te Utrecht. 

 

De volgende stukken zullen worden gespeeld: 

 

William Byrd (1543-1623)   My Ladye Nevells Grownde 

 

Cor Kee (1900-1977)    Psalm 5 

      Prelude, lijnen en blokken, fuga 

 

John Dowland (1563-1626)   Flow my tears 

 

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) Paduana Lachrimae 

 

Heinrich Scheidemann (ca.1595-1663) Galliarda 

 

Arvo Pärt (*1935)    My heart's in the Highlands 

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)  Praeludium & Fuga G-dur BWV 541 

 

                              Met dank aan het Initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht. 

Wanneer u genoten hebt van de bespeling van ons Ruprecht-Orgel stellen wij een financiële 

bijdrage van u zeer op prijs. Bancair op de rekening hieronder of in de box bij de uitgang.  .          

                                               

https://www.koncon.nl/?
https://www.koncon.nl/?
http://www.josvanderkooy.com/home
https://www.udk-berlin.de/universitaet/fakultaet-musik/institute/institut-fuer-kirchenmusik/
http://www.leovandoeselaar.com/?id=1
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http://www.erwinwiersinga.nl/cv/index.html
http://www.leovandoeselaar.com/?id=1
http://www.paolocrivellaro.com/
https://www.bachvereniging.nl/nl/allofbach
https://www.bachvereniging.nl/nederlandse-bachvereniging
https://debovenkerk.nl/koororgel/
https://debovenkerk.nl/koororgel/
https://www.tuindorpkerk.nl/

