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Fest i V a I k O n ce rt er Onsdage kl. 20.00. Gratis adgang

Onsdag d. 22. juli kl. 20.00: Claudio Astronio, Italien 

Musik af Girolama Frescobaldi, Bemardo Storace, G. M. Trabaci, Die
trich Buxtehude og Johann Sebastian Bach. 

Claudio Astronio er uddannet som organist, cembalist og dirigent. Udover en 
omfattende koncertvirksomhed som solist, holder han regelmæssigt masterclas-
ses i bl.a. Japan, USA og de fleste europæiske lande, og han er gæsteprofessor ved 
Royal College of Music i London. Hans mange cd-indspilninger tæller bl.a. en 
udgivelse med alle værker for tasteinstrumenter af Wilhelm Friedemann Bach. Han 
er kunstnerisk leder af ensemblet "Ham10nices Mundi", som han optræder regel
mæssigt med overalt i verden. Claudio Astronio har tidligere gæstet Set. Ma1iæ kir
kes orgelfestival med stor succes. 

Onsdag d. 29. juli kl. 
20.00: Alessandro 
Bianchi, Italien

Orgelmusik af Phalese, 
Girolamo Frescobaldi, Domenico 
Zipoli, Dietrich Buxtehude og 
Johann Sebastian Bach. 

Alessandro Bianchi er kunstnerisk leder af ”Amici dell`Organo di 
Cantu” og er organist ved St. Edwards the Confessor Anglican Church i 
Lugano. Han er en meget flittig koncerterende organist og han har givet 
orgelkoncerter overalt i Europa samt Mexico, USA, Brasilien, Argen- 
tina, Thailand og Sydafrika. Han underviser regelmæssigt ved master-
classes og har indspillet adskillige cd`ere.  Ligeledes virker han også 

som dommer ved internationale orgelkonkurrencer. I 2014 udnævnte byen Cantu ham til ”Honorable Citizen” for 
hans store arbejde for kunst og kultur.

Onsdag d. 5. august kl. 20.00: 
Søren Gleerup Hansen, Danmark 

Musik af Johann Sebastian Bach og Felix Mendelssohn-Bartholdy, bl.a. de seks 
"Schiibler-koraler" af Bach og Præludium og fuga i d-mol af Mendelssohn. 

Søren Gleerup Hansen har været organist i Set. Mariæ Kirke og Kronborg Slotskirke siden 
2010. Han er en efterspurgt solist og kammennusiker på både orgel og cembalo og har 
givet orgel- og cembalokoncerter i bl.a. Sverige, Tyskland, Polen, Italien, Østrig og USA. 
Hans cd-indspilninger tæller soloværker af bla. Johannes Brahms, Vincent Liibeck, Dietrich 
Buxtehude og Johann Sebastian Bach. Han medvirker ofte ved produktioner i DR og sam-

men med flere af landsdels-orkestrene. 

Onsdag d. 12. august kl. 20.00: Pieter van Dijk, 
Holland. 

Musik af Jan Pieterszaon Sweelinck, Jan Raas, Anthonie van 
Noordt and Johann Sebastian Bach. 

Pieter van Dijk er stadsorganist og organist i Grote Sint Laurenskerk i 
Alkmaar ved et af de meget. signifikante historiske orgler. Han er pro
fessor i orgel ved konservatoriet i Amsterdam og ved Hochschule fiir 
Musik und Theater i Hamburg. Sammen med Frank van Wijk er han 
kunstnerisk leder af Orgelfestival Holland. Udover en omfattende 
koncertvirksomhed, har han publiceret artikler om musikvidenskabeli
ge emner og er en af hovedkræfterne bag restaureringen af hovedorglet 
i St. Katharinenkirche i Hamburg. 






