
 
 

Over de musici 
 
Thea Riesebos studeerde aan het conservatorium orgel, clavecimbel en 
kerkmuziek. In Amsterdam en Haarlem is zij o.a.werkzaam als dirigent en organist 
van diverse (kerk)koren. Zij geeft vele (orgel)concerten zowel in Nederland als 
daarbuiten. In Duitsland concerteerde zij veelvuldig op de beroemde Silbermann-
orgels, o.a. in Fraureuth, Glauchau en op vele andere orgels en plaatsen. Zij is 
regelmatig te horen op radio en t.v. Naast het begeleiden van koren en solisten 
wordt zij als kerkmusicus veel gevraagd om bij kerkelijke gemeentes workshops te 
geven waar onder haar leiding (on)bekende  liederen worden ingestudeerd en 
gezongen. Zij componeerde tientallen melodieën die in verschillende liedbundels 
zijn opgenomen.  
Dick Hollander studeerde clavecimbel en solozang aan de conservatoria van 
Utrecht en Amsterdam. Hij dirigeerde verschillende vocale ensembles waaronder 
het Nederlands Kodály Koor (sinds 1977). Naast het zingen in het Amsterdams duo 
orgelbariton gaf hij vele liederenrecitals in Nederland en daarbuiten (o.a. België, 
Frankrijk en Thailand),maakte hij CD's en talrijke opnames voor radio en 
t.v..Regelmatig werkt hij enkele weken in India, waar hij met vooraanstaande 
musici concerten geeft. Daarnaast geeft hij workshops en lezingen 'innerlijke 
muziek', waarbij klanken en meditatietechnieken met elkaar worden verbonden. 
 
Thea Riesebos en Dick Hollander, beiden uit Amsterdam, hebben sinds het 
oprichten van hun “Amsterdams duo orgelbariton”  in 1994 vele tientallen 
concerten gegeven. In Amsterdam gaven zij de afgelopen jaren concerten in o.a. 
de Mozes en Aäronkerk op het imposante romantische Ademaorgel, in de intieme  
schuilkerk Ons’ lieve Heer op Solder bij Museum Amstelkring, de Thomaskerk de 
Willem de Zwijgerkerk enz. 
Zij gaven concerten door heel Nederland, zoals in de Bovenkerk te Kampen bij het 
prachtige Hinszorgel,in de Grote Kerk te Zwolle bij het immense Schnitgerorgel, in 
Kollum in de Maartenskerk, in de Grote Kerk te Lochem, met het Baderorgel in de 
Walburgkerk te Zutphen, in Oirschot, Leens enz. 
Zij beschikken ook over een fraai clavecimbel waarmee zij ook concerten geven; 
bijv. in musea, raadhuizen of schouwburgen.  Ook zorgen zij voor de muzikale 
omlijsting bij diners, lezingen of huwelijken en desgewenst kan het clavecimbel 
naar de gewenste lokatie vervoerd worden. 
 
Voor inlichtingen en boekingen kunt u bellen: tel. 020-6732593, 020-4203989 of 
mailen:  orgelbariton@hetnet.nl. Zie ook: www.orgelbariton.nl 

 
Na afloop van het concert kunt u de CD kopen die dit duo eind 2006 heeft                          
opgenomen met het grote Ademaorgel in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam. 
De prijs is € 16,00. O.a. de tijdens dit concert uitgevoerde liederen van C.Stanford 
en H.G.Burghardt staan op deze CD. 
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  Programma pauzeconcert 
 

woensdag 20 juni 2007 12.45 - 13.15 uur 

 

Uitvoerenden: Dick Hollander, bariton; Thea Riesebos, orgel 

 

G.F. Handel 

1685-1759 

Huldigingscantate 

  
C.V.Stanford  

1852-1924  

Song of freedom (ps.126) 

  
H.Schroeder  

*1904 

Interlude IV in D          

  
A.F.Kropfreiter  

*1936        

Uit: Drei Geistliche Gesänge: 

Das Wessobrunner Gebet (um 800) 

  
H.G.Burghardt   

1909-1993  

Aus roten Morgenwolken blüht der blaue Tag  

(O traure nicht) 

  
N.Bruhns  

1665-1697 

Preludium en Fuga in e-moll      

  
J.Rosenmüller  

1620-1682 

Solocantate: Von den himmlischen Freuden  

-Sinfonia 

-Aria  

-Recitatief 

-Canzonetta 

-Amen 
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Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, stellen we uw bijdrage 
(richtbedrag € 2,50 p.p.) op prijs. Hiervoor staat een bus bij de uitgang. 


