Over Ard
Ard van der Linden (2000) is woonachtig en geboren op het prachtige
Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee in de mooie plaats Sommelsdijk.
Al vanaf jonge leeftijd is Ard bezig met muziek. Op zijn 7de begon hij bij
“het Muziekgebouw GO” in Middelharnis met het bespelen van Bugel
(een koperblaasinstrument).
In 2013 werd hij toegelaten bij de fanfare Sempre-Crescendo te Middelharnis. Echter,
door zijn progressieve oogziekte RP moest Ard in 2014 helaas afscheid nemen van
Sempre-Crescendo.
Ard heeft een gemiddeld gezichtsvermogen van ca.15% met contactlenzen.
Hierdoor is literatuur lezen onmogelijk.
Daarom heeft hij zich gericht op het vak van improviseren!
Sinds 2013 speelt Ard nu orgel, waarbij hij van 2014 tot 2017 improvisatielessen volgde
bij Paul Kieviet te Middelharnis. Daarna volgde hij in 2018 de vooropleiding-orgel aan
het Fontys Conservatorium in Tilburg. Hij studeerde daar bij docent improvisatie
Wouter van der Wilt. Hier werd veel geleerd op het gebied van techniek.
In 2019 is Ard verder gegaan en volgde hij diverse masterclasses. Vanaf 2020 volgt Ard
lessen harmonisatie bij Gerrit ‘t Hart in Ermelo.
Vanaf 2017 speelt Ard ook piano, dit puur voor de techniek en om de touché te
verbeteren.
Ard improviseert in een brede stijl idioom. De kern van zijn improvisaties is proberen
de melodie centraal te verpakken in een goede originele technische vorm.
Veel luisterplezier!

De instrumenten
Het Kam-orgel in de Sint-Catharijnekerk in het Zuid-Hollandse Brielle werd gebouwd
in 1854 door de Rotterdamse orgelbouwer Kam. Bij de bouw werd echter gebruik
gemaakt van veel ouder pijpmateriaal, namelijk van P. de Swart (1582) en van
A. Bosch (1677/79). Veel van dit, kwalitatief goede, pijpwerk is nog in het instrument
aanwezig. Orgelbouwer Kam maakte van dit materiaal en van zijn pijpwerk een mooi
kloppend geheel.
We spreken hierover een warm Hollands instrument, die mag staan in een kerk met
een zeer goede akoestiek. Voor deze opname hebben we ook gebruik gemaakt van een
prachtige Yamaha-concertvleugel in de Noorderkerk te Den-Haag.

Hoofdwerk C-f3
Bourdon 16, Prestant 8, Roerfluit 8, Octaaf 4,
Roerfluit 4, Quint 3, Octaaf 2, Mixtuur III-IV 2,
Cornet IV 4 discant, Trompet 8
Bovenwerk C-f3
Baarpijp 8, Viola di Gamba 8, Holpijp 8, Prestant 4,
Open Fluit 4, Gemshoorn 2, Aeoline 8, Tremulant
Pedaal C-d1
Subbas 16, Octaaf 8, Bazuin 16, Trompet
Tremulant
Toonhoogte: ca. 1/4 toon boven a1=440 Hz.

Toccatine Psalm 33
Toccatine over Psalm 33 is een improvisatie met een knipoog naar de
Zuid-Amerikaanse muziek.
Zo hoort u een “tango” achtig thema gevolgd door de melodie van Psalm 33.

Psalm 33:1
Zingt vrolijk, heft de stem naar boven;
Rechtvaardigen, verheft den HEER’;
Het past oprechten God te loven;
Zingt Zijnen groten Naam ter eer;
Prijst Hem in uw psalmen,
Met de schoonste galmen;
Roept Zijn weldaân uit;
Laat de keel zich paren
Met den klank der snaren;
Looft Hem met de luit.

Heer U bent mijn leven
Deze fantasie is verdeeld in 3 delen, voor elk vers een deel.
Vers 1: Preludium
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
Vers 2: Adagio
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu
Vers 3: Allegro
Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk
Deze gaan allemaal in een vloeiende lijn in elkaar over.

Romance
Deze romantische improvisatie begint in mineur. Het is een soort voorspel voor het
midden deel dat in majeur staat.
In het midden deel hoort u in de rechterhand een duidelijke melodie die steeds een
vraag stelt, en die de linkerhand beantwoord in de bas om weer af te sluiten in het
“warme” mineur.

Dances from Russia
Dances from Russia is een ode aan mijn oude fanfare: Sempre Cresendo, waar dit stuk
jaren lang op de lessenaar stond. Het is een Medley van allemaal Russische volksliedjes.
Misschien komt het door de rode kleur van het Kam-orgel maar de polka voelt zich hier
thuis.

Psalm 130:1
Uit diepten van ellenden,
Roep ik, met mond en hart,
Tot U, Die heil kunt zenden;
O HEER’, aanschouw mijn smart;
Wil naar mijn smeekstem horen;
Merk op mijn jammerklacht;
Verleen mij gunstig’ oren,
Daar ‘k in mijn druk versmacht.

Toccata Tilleul dans le style octanique
Het woordje Tilleul betekend vertaald naar het Nederlands: Linden, mijn achternaam
dus. Dit heb ik specifiek gedaan omdat deze improvisatie voor mij een afsluiting was op
een moeilijke periode waarin veel tegenslag aanwezig was.
Het is geïmproviseerd is de octotonische toonladder. Dit zorgt voor een modern
Frans karakter. U hoort verschillende dialogen en overpeinzingen die eindigen in een
spetterende finale.

De vier seizoenen
Lente: In deze improvisatie hoort u de lente tot bloei komen. Het is net als een knop die
aan groeien is naar een prachtige bloesem.
Zomer: In de zomer gaan alle remmen los! Alles is volgroeid en iedereen is vrolijk. Dat
hoort u terug in de swingende thema’s en snelle ritmes.
Herfst: In de herfst vallen de bladeren van bomen. Alles wordt een beetje kouder en
het gaat een beetje waaien. De vallende bladeren hoort u in de rechterhand waar
de melodie steeds naar beneden valt. De wind en het gevaar daarvan hoort u in de
linkerhand waar veel spanning zit.
Winter: In de winter komen de gezellige donkere avonden bij de open haard. Kerst
hoort er ook bij, u hoort daarom de eerste regel van “Joy to the world, the Lord is
come”. Ook de kou en het ijs hoort u in een “schurende” thema. Natuurlijk mogen de
sneeuwvlokken niet ontbreken.

Circus a la Ard
Deze improvisatie heeft 1 thema die steeds verschuift van majeur naar mineur. Het is
geïmproviseerd in de A B A vorm, hetgeen inhoudt dat het begin en het einde hetzelfde
zijn met een verschillend tussenspel, B dus. In A is het één groot feest!

Psalm 1:1-2
Psalm 1 is opgebouwd in 2 delen. Vers 1 en vers 2. Vers 1 is donker en is gespeeld met
mineur akkoorden en melodie in de tenor.

Daarna krijgen we een overgang en verandert het van donker naar een fris geheel.
Psalm 1:1
Welzalig hij die in der bozen raad
Niet wandelt, noch op ‘t pad der zondaars staat,
Noch nederzit, waar zulken samenrotten,
Die roekeloos met God en godsdienst spotten;
Maar ‘s HEEREN wet blijmoedig dag en nacht
Herdenkt, bepeinst, en ijverig betracht.
Psalm 1:2
Want hij zal zijn gelijk een frisse boom,
In vetten grond geplant bij enen stroom,
Die op zijn tijd met vruchten is beladen,
En sierlijk pronkt met onverwelkte bladen;
Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed;
Het gaat hem wel; ‘t gelukt hem, wat hij doet.

Fantasie: Wij moeten Gode zingen
Vers 1: Preludium
Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.

Vers 2: Adagio
Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.
Vers 3: Toccata
Al leeft uw volk verschoven
kyrieleison,
in ‘t land van vuur en oven,
in ‘t land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.
Vers 4: Allegro
De lier hing aan de wilgen,
misericordia,
God zal ons niet verdelgen,
aan God zij gloria.
Zijn woord zal ons genezen,
halleluja,
zoals het was voor dezen
in Galilea.

Vers 5: Chorale
Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
Deze gaan allemaal in een vloeiende lijn in
elkaar over.

Ping Pang Pong
Laat u meenemen in de Aziatische wereld!
Van de Chinese muur naar de prachtige
Japanse tuinen.

Lets Go!
Let’s Go is een improvisatie waarbij even
de teugels worden los gelaten op het Kamorgel! Het is in de “woogiewoogie” stijl
geïmproviseerd.

Genesis 1 De Schepping
Deze improvisatie is tot stand gekomen door het schilderij wat u hier ziet afgebeeld.
Dit schilderij hangt in de consistorie van de St. Catharijne kerk te Brielle. Dit schilderij
illustreert Genesis 1. Alle organisten die hier concerteren wordt gevraagd hierover te
improviseren. Dus ook op een cd.
We hebben het als volgt gestructureerd:
Chaos, licht, zee, dieren, Adam en Eva, het paradijs, de slang, de zondeval en
de moederbelofte.

In het thema chaos hoort u de donkere klanken van het orgel en hoort u een melodie in
discant die de Heilige Geest symboliseert.

Daarna komt het licht dat wordt opgebouwd met transparante akkoorden en een
consonant einde. Bij de zee u hoort in de linkerhand een kabbelend water die wordt
meegenomen door een stoere uitkomende stem. Bij de dieren hoort u weer een
uitkomende stem, dit keer een hele frivole. U hoort bijna de vogels fluiten.
Adam en Eva is de basis van de mensheid, de basis van een orgel is de prestant 8
die hoort dus ook. Omdat we het hier over 2 personen hebben spelen we hier eerst
1-stemmig gevolgd door de 2de stem. Ze zijn aan elkaar gewaagd en soms volgt de
een de ander en andersom. Uiteindelijk eindigen we weer 1-stemmig omdat we als
man en vrouw 1 zijn. Het paradijs is een opeenstapeling van prachtige melodieën en
akkoorden. Alles is goed en bouwt zich op tot een geweldige vreugde waarbij stiekem de
1e regel van Psalm 19 klinkt.
Bij het punt dat we bijna bij het einde komen, komt er plotseling een grote dreiging
die steeds groter en groter wordt: de slang. U hoort uiteindelijk de muziek vallen, de
zondeval. Daarna hoort u een verstilt en droevig einde waarin de eerste regel van psalm
51 steeds terugkeert. Maar de Heer zal uitkomst geven, De moederbelofte. U hoort op
een gegeven moment de zin van Psalm 130 steeds terug in combinatie met: Wacht maar
alles wordt nieuw.

The new World: Psalm 24 in Dvovak-stijl.
Wellicht kent u: “The new world Symphonie van Antonie Dvovak”?
In dit stuk componeert Dvovak over de nieuwe wereld waar hij naar toe is verhuisd
vanuit Tsjechië namelijk: Amerika.
In Psalm 24 gaat het ook over de nieuwe wereld, dit is geen aardse wereld maar een
hemelse, maar het verband is er. Naast dit past het thema van Dvovak maatloos aan op
de psalmmelodie en wordt het één geheel. Het begint krachtig en wervelend gevolgd
door een serene rust. Het wordt afgesloten met het beginthema dat eindigt met het
koraal en een consonant einde in organo plenum ( het volle werk van het orgel).

