
  

 

Vrijdag 21 juli 20.00 uur - Catharinakerk Roden 
 

 Concert:  Tymen Jan Bronda, orgel,  

    Eran Wajsenblum, blokfluit 

 

Antonio Vivaldi (1678-1741) / Johann Sebastian Bach  

Concerto in C-dur (BWV 594) - orgel                           (1685-1750) 

Uit: Das Orgel-Büchlein: 

-  ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’ (BWV 639) - orgel & blokfluit 

-  ‘Gott, durch deine Güte’ (BWV 600) - orgel & blokfluit 

-  ‘Liebster Jesu, wir sind hier’ (BWV 634) - orgel 

 

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 

Uit: Secondo libro di toccata - orgel 

-  Vijf Gagliardas  

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

‘Nun komm, der Heiden Heiland’ (BWV 659) - orgel 

Trio super ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ - (BWV 660) - orgel 

Aria ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ uit cantate ‘Schwingt 

           freudig euch empor‘ (BWV 36) - orgel & blokfluit 

 

Matthias Weckmann (1616-1674) 

‘Ach wir armen Sünder’ - 3 versen, orgel  

‘Nun freut euch, lieben Christen g’mein’ - 3 versen, orgel & blokfluit  

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Triosonate no. I in C-dur (BWV 529) - orgel & blokfluit 

Concerto in G-dur (BWV 571) - orgel 

 

Tymen Jan Bronda 

Eran Wajsenblum 

Orgel & 

Blokfluit 

Tymen Jan Bronda studeerde aan het 
conservatorium Groningen bij Johan Beef-
tink en Theo Jellema. Aan het conservatori-
um van Zwolle behaalde hij zijn diploma 
kerkmuziek. In 2009 werd hij Master of Mu-
sic bij Reitze Smits, aan de Hogeschool voor 
de kunsten Utrecht. 
Tymen Jan is sinds 2000 cantor-organist van 
de Lutherse Kerk Groningen. Daarnaast 
heeft hij een belangrijke rol bij de cantates 
die op de tweede zondag van de maand ten 
gehore worden gebracht. Als docent kerk-
muziek is hij verbonden aan de opleiding 
kerkmuziek Noord-Nederland. In 2006 richt-
te Tymen Jan het Luthers Bach Ensemble op 
dat zich gespecialiseerd heeft in barokke uit-
voeringspraktijk. Op zijn initiatief komt het 
tot een reconstructie van het voormalige 
Schnitgerorgel in de Lutherse kerk Gronin-
gen. 
 
 

Eran Wajsenblum begon zijn studie in 
1987 bij Gershon Prinski in Israël. Aan het 
Utrechts Conservatorium werd hij in 2003 bij 
Leo Meillink Bachelor of Music. Tegelijkertijd 
studeerde hij in Amsterdam bij Walter van 
Hauwe en Paul Leenhouts.  
Eran won tijdens zijn studie verschillende 
belangrijke concoursen.  
Na zijn studie heeft Eran zich verdiept in de 
geschiedenis en methodologie van de blok-
fluit. In de bibliotheek van de Portugese sy-
nagoge bestudeerde hij oude muziekmanu-
scripten. De synagoge werd in 2011 na res-
tauratie heropend. Daarbij voerde Eran met 
andere musici de rond 1740 voor de synago-
ge geschreven muziek uit. Daarmee was het 
ensemble ‘Le Siècle des Lumières’ geboren, 
waarvan Eran Wajsenblum artistiek leider is. 


