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1. Toccata giocosa Gilbert M. Martin  
(1941) 

Een feestelijke opening van de enige Amerikaanse componist in dit programma met Engelse componisten. Giocosa staat 
voor een vrolijke, lichte uitvoeringsvorm, terwijl toccata de aanduiding is voor een virtuoze, fantasie-achtige compositie. 
Op het slotakkoord wordt een een glissando voorgeschreven op een heel ongebruikelijke wijze, namelijk voor de voeten op 
het pedaal. 

2. An air for Holsworthy church bells  Samuel S. Wesley 
 (1810–1876) 

Een variatie-werk op basis van een tune die Samuel S. Wesley heeft gecomponeerd voor het nieuw geïnstalleerde carillon 
in de kerk van Holsworthy, Devon. Zijn voorliefde voor jagen en vissen bracht Samuel S. bij Dartmoor en de rivier Tamar, 
waar deze connectie uit is voortgekomen. De tune heeft hij later zelf opnieuw gebruikt als basis voor deze variaties. 

3. Uit Organ concerto No. 10 in d (opus 7 – IV) 
 Adagio 
 Allegro 

Georg Friedrich Händel 
(1685–1759) 

De orgelconcerten zijn werken voor klein orkest met het orgel als solo-instrument. Helmuth Walcha heeft het concert in dit 
geval bewerkt tot een versie voor 2 orgels, waarvan de eerste 2 delen goed op 2 klavieren zijn uit te voeren. Na een 
bedachtzaam rustig deel met mooie versieringen voor het solo-instrument, volgt een zeer opgewekt en energiek snel deel. 

4. Chorale prelude on St. Cross Charles Hubert H. Parry 
(1848–1918) 

Een variatie op een Engelse hymne, geschreven ten tijde van de eerste Wereldoorlog. De tekst “O kom en rouw met mij in 
dit uur” is specifiek gekozen om uitdrukking te geven aan de Britse saamhorigheid in deze moeilijke oorlogstijd. 

5. Fantasia and toccata in d (opus 57) Charles Villiers Stanford  
(1852–1924) 

De fantasie wisselt stoere, fantasierijke gedeelten af met lyrische tussenspelen in een driedelige maatsoort, die samen een 
contrastrijk geheel opleveren en aan het eind als het ware samensmelten. In de toccata keert het thema van het begin steeds 
terug in verschillende vormen onder beweeglijke partijen. Na een virtuose climax sluit het werk af met een statig slot. 

6. Romance Christopher Tambling  
(1964–2015) 

Sterk beïnvloed door Edward Elgar, met warme harmonieën en meeslepende melodieën, is dit een karakterstuk uit de bundel 
“Very British” van Christopher Tambling. Een romance zou je kunnen beluisteren als een instrumentale ballade, een lied 
met een teder dan wel persoonlijk karakter. 
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7. Recessional William Mathias 
(1934–1992) 

Een stuk bedoeld aan het einde van de dienst (als tegenhanger van het bekendere processional, bij aanvang van de dienst). 
Na een krachtige introductie wordt een beweeglijke solo geïntroduceerd, begeleid door vele spannende septiemakkoorden, 
telkens in andere liggingen terugkomend. Dit gegeven wordt afgewisseld met mars-achtige gedeelten. Tot slot kondigt een 
parafrase van het begin de imponerende afsluiting aan. 

8. Rockingham Kenneth Leighton 
(1929–1988) 

De hymne Rockingham is in Nederland wel bekend onder de naam “O kostbaar kruis, o wonder Gods”. De melodie is 
ingenieus verstopt onder milde dissonanten. Het stuk eindigt in volkomen rust door de oplossende harmonie. 

9. Uit Sonata 1 (opus 2) 
 Poco lento and Fugue 

Herbert Howells  
(1892–1983) 

Dit derde deel van de sonate begint met een korte introductie dat een sterke opbouw en afname in klank kent. De fuga is een 
meerstemmige muziekvorm met gevarieerde herhaling. Na een expositie van het thema door vier achtereenvolgend 
invallende stemmen, volgt een doorwerking met het thema in de vergroting (o.a. tweemaal zo langzaam) en het 
samensmelten met een liedachtig thema, die gezamenlijk eindigen in een groots slot in C majeur. 

10. Bohemian Rhapsody Queen / Freddie Mercury  
(1946–1991) 

Bohemian Rhapsody verscheen op het album A Night at the Opera (1975) en wordt algemeen beschouwd als één van de 
meest succesvolle popnummers aller tijden. Dit arrangement voor kerkorgel werd door Roelof Hamberg samengesteld uit 
enkele andere arrangementen voor piano. Het nummer is een rapsodie in de zin dat verschillende muziekstijlen aan elkaar 
geregen worden; zo kan dit hele Engelse concertprogramma eveneens als een “rapsodie” worden beschouwd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organist 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. 
 
 


