
Zaterdag 6 april, 15.00 uur: Concert De Profundis 
 
Op zaterdagmiddag 6 april brengt het Hollands Vocaal Ensemble uit Amsterdam een 
concert met Franse geestelijke muziek voor koor en orgel. Op het programma staan 
de groots opgezette Messe solennelle (1899) van Louis Vierne en delen uit het 
roerende, soms ook overdonderende De Profundis (1917) van Marcel Dupré. 
Daarnaast werk voor orgel solo van Marcel Dupré en voor onbegeleid koor van 
Olivier Messiaen en Maurice Duruflé. 
 
Het Hollands Vocaal Ensemble Amsterdam voert bijzondere programma’s op hoog 
niveau uit. Het repertoire omvat werken uit alle mogelijke stijlperiodes met bekende 
werken en minder bekende composities. Regelmatig wordt het ensemble uitgenodigd 
in concertseries zoals de Noorderkerkconcerten en de series van het Orgelpark in 
Amsterdam, de Nicolaïkerk in Utrecht en de Oudshoornse Kerk in Alphen a/d Rijn. 
Ook werkte het HVE samen met professionele ensembles zoals The Northern 
Consort, Barocco Locco, het Prisma Strijktrio en Musica Temprana. 
 
Fokko Oldenhuis is dirigent van het Hollands Vocaal Ensemble Amsterdam en 
diverse andere koren. Aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht is hij docent en 
cursusleider aan de Applicatieopleiding Koordirectie en de Kurt Thomas Cursus. 
Fokko studeerde aan de conservatoria van Groningen en Amsterdam en sloot in 
1997 zijn studie af met het einddiploma Koordirectie (UM) met onderscheiding.  
 
Berry van Berkum studeerde orgel, improvisatie en piano aan het conservatorium te 
Arnhem. Daarna volgde hij interpretatiecursussen bij Harald Vogel (D), Louis Thiry 
(F) en improvisatielessen bij Jan Welmers (orgel) en Bert van den Brink (piano). Hij 
behaalde diverse prijzen op internationale orgelconcoursen. Naast zijn praktijk als 
concertorganist in binnen- en buitenland maakte hij verschillende cd-opnamen en 
radio-opnamen met o.a. muziek van Messiaen, Welmers, Frescobaldi en Bach. In 
2011 is hij benoemd als organist van de Nicolaïkerk te Utrecht en als adviseur van de 
Stichting Culturele Evenementen Nicolaïkerk. Tevens is hij sinds 2017 organist van 
de Dominicanenkerk te Zwolle. 
 
De Profundis door Hollands Vocaal Ensemble Amsterdam o.l.v. Fokko Oldenhuis 
m.m.v. Berry van Berkum, orgel 
Zaterdag 6 april, 15.00 uur, Adelbertuskerk 
Toegang op vertoon van deze aankondiging € 10,00 (normale prijs € 15,00) 
www.hollandsvocaalensemble.nl  
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