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 COR ARDESCH SPEELT WERKEN VAN

 JOHANN SEBASTIAN BACH 
(1685-1750)

 PRAELUDIUM IN ES BWV 522/1

 DIES SIND DIE HEIL’GEN ZEHN GEBOT BWV 678

 DIES SIND DIE HEIL’GEN ZEHN GEBOT BWV 679

 SONATE IV IN E BWV 528
  – Adagio / Vivace
  – Andante
  – Un poc’ allegro

 CHRIST, UNSER HERR, ZUM JORDAN KAM  BWV 684

 CHRIST, UNSER HERR, ZUM JORDAN KAM  BWV 685

 FUGA IN ES BWV 522/2

Bij het orgel staat vanavond een bronzen beeld van Bach. Een unicum, voor het eerst in 
het openbaar getoond. Het is een kunstwerk van Frieda Waanders. Zelf schrijft ze hierover:

‘Na studie van portretten en reconstructies heb ik de in mijn ogen karakteristieke 
kenmerken ge� lterd en daarmee een eigen(tijdse) versie van Bach ontworpen. 

Gelaagd, net als de opbouw van zijn muziek. Vormgegeven in wit marmer, 
daarna gereproduceerd in brons. Met op de achterzijde een eveneens

gestileerde signatuur van de grootmeester.’

Fraai hoe verschillende disciplines van de kunst op deze manier samenkomen.
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COR ARDESCH (*1959) 
studeerde orgel bij Piet Kee 
aan het Sweelinck Conser-
vatorium te Amsterdam. Daar-

naast volgde hij een opleiding 
Improvisatie bij Bert Matter aan het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Sinds 1998 is Cor Ardesch organist van 
de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te 
Dordrecht. Op 26 september 2007 werd Cor Ar-
desch tijdens de ingebruikneming van het Bach-
orgel benoemd tot stadsorganist van Dor drecht. In 
2011 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het gebied 
van de orgelcultuur in het algemeen en die van 
Dor drecht in het bijzonder.
Als artistiek adviseur werkt hij samen met de Werk-
groep Muziek en organiseert hij jaarlijks een groot 
aantal concerten in de Grote Kerk. 
Daarnaast doceert hij orgel, improvisatie en kerke-
lijk orgelspel. De fraaie instrumenten van de Grote 
Kerk zijn een inspiratiebron voor vele leerlingen.
Er verscheen een aantal cd’s, waarop hij het 
Kam-orgel van de Grote Kerk te Dordrecht be-
speelt. Op het Bach-orgel heeft Cor Ardesch 
tussen 2008 en 2016 alle orgelwerken van 
Johann Sebastian Bach vastgelegd op cd. De fees-
telijke afronding van dit project vond plaats op 24 
augustus 2016. Ook verschenen andere cd’s van 
zijn spel op het Bach-orgel.
Meer informatie en luistervoorbeelden vindt u op 
www.corardesch.nl


