
Na afloop van het concert kunt U een gift deponeren in het mandje bij de uitgang van de kerk. 
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1. Uit: Messe à lúsage des Couvents: 
- Offertoire sur les grands Jeux 
François Couperin (1668-1733)  
 

2. Prealudium en fuga in c BWV 537  
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

3. Werken van Lefébure-Wély 
- Boléro de concert op. 166 
- Verset in F 
- Pastorale in G 
- Communion in F 
- Élévation ou Communion in a 
- Prélude in D 
- Verset in F 
- Andante in Bes op. 122 
- Marche in F op. 122 
Louis-James-Alfred Lefébure-Wély (1817-1869) 
 

4. March on a Theme by Handel op. 15 
Alexandre Guilmant (1837-1911) 
 

5. Improvisatie 
Bas Koster 
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Bas Koster is begonnen met orgellessen en improvisatielessen bij Gerben Mourik in 
Oudewater, die hem ook voorbereidde op het conservatorium.  
Vanaf 2013 volgde Bas les bij Ad van Sleuwen voor literatuur, en sinds september 2015 
bij Ruud Huijbregts en Jelena Bazova voor literatuur en improvisatielessen bij Henco de 
Berg en sinds september 2017 bij Wouter van der Wilt aan het Fontys AMPA te Tilburg. 
Op 18 juni 2019 heeft Bas zijn Bachelor orgelopleiding succesvol afgerond met een 
concert in de St. Janskerk te Gouda.  
Naast deze lessen heeft Bas meegedaan aan een aantal symposiums en cursussen, die 
onder leiding stonden van gerenommeerde organisten. 
Als organist is Bas sinds 2010 verbonden aan de Protestantse Gemeente in Gouda waar 
hij voornamelijk de diensten begeleid in de Westerkerk aldaar. In 2011 volgde de 
benoeming tot organist aan de Hervormde gemeente van Oudewater-Hekendorp.  
In september 2017 is Bas, naast zijn orgel-studie, begonnen aan de Kerkmuziekopleiding 
aan het Codarts Conservatorium te Rotterdam.  
Tevens is Bas betrokken als bestuurslid zijnde bij de Muziekcommissie van de Stichting 
Goudse St. Jan, en bij de stichting Art UnOrganized. 
 
Voor meer informatie zie www.baskoster.nl . 


