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Bach and The Beatles - In Between and Beyond 
 
 
J. Alain      Litanies 
1911-1940 
 
J. Langlais      Prélude modale    
1907-1991 
 
V. van den Engh    Partita Veni Sancte Spiritus 
*1962 
     
Ph. Glass     Opening (from Glassworks) 
*1937 
 
M. Duruflé     Choral varié sur le Veni Creato 
1902-1986  
 
S. Rachmaninoff    Vocalise (arr. R. Smits) 
1873-1943 
      
N. Goudkuil     Fantaisie sur Ave Maris Stella (première) 
*1992 
 
J.S. Bach      Fantasie et fuga c moll (BWV537)  
1685-1750 
 
The Beatles     Penny Lane    
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Een afwisseld programma met overwegend modernere werken van Franse 
componisten en waarin we het pinksterfeest nog horen doorklinken. We 
beginnen met het zeer energieke Litanies waarna we tot rust komen in de 
Prélude modale van Jean Langlais. We horen twee keer een variatiereeks over 
twee bekende Gregoriaanse pinkstergezangen. De Amerikaanse componist Philip 
Glass komt aan bod middels een bewerking van een deel uit zijn werk 
Glassworks. De Vocalise van Sergei Rachmaninov laat het orgel werkelijk zingen! 
Ook zult u getuige zijn van de première van Faintaisie sur Ave Maris Stella, 
gecomponeerd door de organist die vandaag het concert verzorgt. We sluiten af 
met een fantasie en fuga van Bach, waarbij het contrast tussen die twee niet 
gering is. Tot slot één van de mooiste liedjes van The Beatles. 
 
 
Nick Goudkuil is organist en dirigent van de Sint-Martinuskerk in Maastricht. Hij 
studeerde hoofdvak Theorie der Muziek met de uitvoerende vakken piano en 
zang aan het Conservatorium Maastricht. Aan het Conservatoire Royal de Liège 
studeert hij nog de hoofvakken orgel en orgelimprovisatie. Naast uitvoerend 
musicus is hij ook actief als componist, arrangeur en muziekdocent. 
 
www.muziektheoriemaastricht.nl  


