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1. Fantasia super Komm, Heiliger Geist, Herre Gott  
(BWV 651) 

 

Johann Sebastian Bach 
(1685–1750) 

Een fantasie over het lied van Pinksteren, het christelijke feest waar de symbolen van de Heilige Geest bij horen: 
vlammen, wind, de adem van God en een duif. 

2. Le rossignol et la rose (Parysatis) 
  

Camille Saint-Saëns 
 (1835–1921) 

Oorspronkelijk is dit stuk een vocalise gecomponeerd door Saint-Saëns als onderdeel van muziek voor het 
toneelstuk “Parysatis” van Jane Dieulafoy. Parysatis is de halfzuster en vrouw van Darius II, koning van Perzië; haar 
naam is ontleend aan het Perzische woord voor zwaluw. 

3. Uit Organ concerto No. 13 (HWV 295) 
 Largo 
 Allegro “The Cuckoo and the Nightingale” 

Georg Friedrich Händel 
(1685–1759) 

Het tweede deel van dit orgelconcert kreeg deze bijnaam vanwege de imitaties van de vogelgeluiden die erin 
gebruikt worden. 

4. Meditation The Bluebird Charles Villiers Stanford 
(1852–1924) 

Dit is oorspronkelijk een koorstuk naar een gedicht van Mary Coleridge: The lake lay blue below the hill, // O’er it, 
as I looked, there flew // Across the waters, cold and still, // A bird whose wings were palest blue. // The sky above 
was blue at last, // The sky beneath me blue in blue, // A moment, ere the bird had passed, // It caught his image as 
he flew. 
 

5. Le quattro stagioni, L’estate (opus 8, RV 315) 
 Allegro non molto 
 Adagio e piano – Presto e forte 
 Tempo impettuoso d’Estate 

Antonio Vivaldi 
(1678–1741) 

 “Zomer” is het tweede deel uit de reeks van concerten over de 4 jaargetijden. In het eerste deel spelen vogels een 
belangrijke rol. 
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6. Uit „Ma Mère l’Oye“ 

 Le petit poucet 
Maurice Ravel 

(1875–1937) 

Sprookjes van Moeder de Gans op muziek gezet door Ravel. Dit deel geeft het sprookje van Klein Duimpje weer, die 
de weg niet terug kan vinden omdat vogels de achtergelaten broodkruimels weggepikt hebben. 
 

7. Uit „Le Carnaval des Animaux“ 
 Poules et Coqs 
 Le Coucou au Fond des Bois 
 Volière 
 Cygne 

Camille Saint-Saëns 
 

Deze Grande Fantaisie Zoölogique schreef Saint-Saëns slechts voor zijn eigen plezier en dat van zijn vrienden. Dit 
zijn 4 van de in totaal 14 delen, betreffende de hanen en de hennen, de koekoek diep in het woud, het vogelhuis en 
de zwaan. 
 

8. Blackbird Paul McCartney 
(1942) 

De inspiratie voor de tekst van Blackbird (merel) kwam volgens McCartney van de oplopende spanningen door de 
protesten van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten. 
McCartney gebruikte de “blackbird” als een metafoor voor een zwarte vrouw, moedigt haar aan om moed te 
houden. Voor de muziek liet hij zich naar eigen zeggen inspireren door Bachs Bourrée in e mineur voor de luit. 
 

9. Partite diverse sopra O, nostre Dieu, et Seigneur 
amiable (Pseaume 8) 
 Le chant de pseaume (harmonisé par Claude Goudimel) 
 Bicinium (fugue) 
 Bicinium 
 Canon à 3 voix “in modo conjuncto” 

A. Rectus B. Inversus 
 Ricercare 
 Air 
 Dialogue (pedaalsolo) 
 Toccata 
 Organum 

Anthon van der Horst 
(1899–1965) 

 

Een variatiereeks op de Geneefse melodie van Psalm 8. In deze psalm wordt de naam van God bezongen, groot en 
sterk, overal op aarde. De mens heeft de opdracht voor het werk van Zijn handen te zorgen: de dieren in het veld, de 
vogels in de lucht en de vissen in de zee. 

 
Roelof Hamberg, geboren in 1965 te Hardenberg, volgde hij zijn 
eerste orgellessen vanaf 9-jarige leeftijd, eerst bij Ed Spoor te 
Hardenberg, later bij Haite van der Schaaf te Amsterdam. In 1989 
won Roelof het nationaal Domstadorgelconcours voor 
amateurorganisten. Hij verzorgde o.a. radio- en tv-opnames voor de 
NCRV. Vanaf 1992 studeert hij orgel bij Jan van de Laar te Helmond. 
In het kader van muzikale fondsenwerving voor een orgeluitbreiding/-restauratie heeft hij in 
2003 een 32 uur durend orgelconcert gegeven, waarmee hij een wereldrecord op zijn naam 
bracht. Momenteel is Roelof Hamberg organist in de Joriskerk te Venlo en begeleidt hij koren in 
Venlo e.o. 
 


