
Persbericht: 
Gastorganist Gerben Mourik verzorgd orgelconcert in de Maria van Jessekerk. 
Op 8 juli a.s. om 15.00 uur zal gastorganist Gerben Mourik een orgelconcert verzorgen op 
het historische Maarschalkerweerd- orgel van de Maria van Jessekerk. Gerben behaalde in 
2006 zijn Master uitvoerend musicus (met als hoofdvakken orgel & improvisatie) aan het 
Brabants conservatorium. Docenten waren Bram Beekman en Henco de Berg. Tevens volgde 
hij privélessen bij Ansgar Wallenhorst, Naji Hakim en Ben van Oosten. Cursussen 
improvisatie gevolgde hij bij de Fransmannen Thierry Escaich en Loïc Maillé. 
Gerben nam deel aan diverse improvisatieconcoursen en behaalde 1e prijzen op diverse 
concoursen w.o. in 2008 bij het prestigieuze Internationaal improvisatieconcours te 
Haarlem. 
Hij organist is de vaste organist van de Grote- of St. Michaelskerk te Oudewater. In 2013 
werd hij in Oudewater tot Stadsorganist benoemd. Van zijn werk zijn meerdere cd’s 
uitgebracht. Inmiddels heeft hij een uitgebreide concertpraktijk binnen en buiten Europa. 
Op zondagmiddag 8 juli a.s. zal Gerben werken van de Franse componisten Vierne, Albert 
Alain, Tournemire laten horen. Tevens een transcriptie van het Allegretto van Johannes 
Brahms en een werk van de Nederlander Jan Bonefaas - de Adagio & Toccata uit zijn 
Symfonie II. Van Mourik start met een improvisatie, een Scherzo en hij zal ook het concert 
afsluiten met een improvisatie gebaseerd op 3 gregoriaanse thema’s. Van Mourik staat in 
Nederland bekend om zijn formidabele improvisatiekunst. 
Het spel van Gerben Mourik is te volgen op groot beeldscherm. Het concert is vrij 
toegankelijk, wel is er een collecte na afloop. Ook is het na afloop mogelijk om de organist te 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Het volledige programma en 
informatie over orgel en orgelconcerten is te vinden op de 
website www.veenswijkorgel.nl<http://www.veenswijkorgel.nl>. 
 
Maria van Jessekerk 
Burgwal 20 te Delft 
Orgelconcert door gastorganist Gerben Mourik 
Zondagmiddag 8 juli 2018 
Aanvang 15.00 uur (tot ca. 16.00 uur) 
Toegang vrij, wel collecte 
Zie ook www.veenswijkorgel.nl 
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