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ALHOEWEL ER VAN J. S. BACH GEEN ENKEL ORGELCONCERTO MET 
ORKESTRALE BEGELEIDING WERD OVERGELEVERD, ZIJN ER 18 CANTATES 
OVERGEBLEVEN WAARBIJ BACH HET ORGEL ALS SOLISTISCH INSTRUMENT 
GEBRUIKTE IN INSTRUMENTALE SINFONIA’S MET ORKEST. 

Volgens een krant echter voerde Bach in 1725 tijdens een orgelconcert in de 
Sophienkirche in Dresden “Praeludiis und diversen Concerten mit unterlauf-
fender Doucen Instrumental-Music” uit. Hoewel het niet geheel duidelijk is 
welke werken Bach hier dan precies uitvoerde, is het perfect mogelijk dat hij 
enkele van deze schitterende sinfonia’s heeft samengevoegd tot echte virtuoze 
orgelconcerto’s. 

Dat is de uitdaging die Bart Jacobs, organist-titularis van de kathedraal van 
Brussel, aanging met Les Muffatti. Naast een groots Praeludium und Fuga 
hoort u een aantal nooit gehoorde reconstructies van driedelige concerto’s 
voor orgel en strijkers van J. S. Bach. 

De rijkelijke klankkleuren van het orgel, in combinatie met de voortreffelijke 
strijkers van Les Muffatti en de akoestiek van een kerk of een concertzaal ma-
ken van iedere uitvoering een uniek gebeuren en brengen het Dresden Konzert 
van 1725 weer tot leven! 

Dit programma vereist een specifiek type orgel (Duits barok idealiter gestemd 
op 415 Hz of 440 Hz, met tenminste twee manualen met een toonomvang van 
C-d’’’’ en een pedaal met een toonomvang van C-d’) waarrond of waaronder 
het orkest zou moeten kunnen staan. 
Aarzel niet om ons te contacteren indien u nog meer informatie wenst.

DE KUNST VAN DE 
TRANSCRIPTIE
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750) 
Praeludium und Fuge (te bepalen )  
Concerto in D groot voor orgel en strijkers (volgens BWV 169 en BWV 1053) 
Concerto in G klein voor orgel en strijkers (volgens BWV 1058 en BWV 1041) 
Concerto in D klein voor orgel en strijkers (volgens BWV 1052 en BWV 146)


