
 

 

 

  



 

 

Het Golden Circle Ensemble is een ensemble dat bestaat uit jonge 

mensen (studerend of net afgestudeerd aan een conservatorium). 

Bijzonder aan het ensemble is dat het samengesteld is uit vele 

nationaliteiten die samensmelten in de gezamenlijke taal die muziek heet. 

Met elkaar proberen deze mensen u te laten voelen wat muziek met u kan 

doen. Daarvoor zijn de aria’s en koorwerken  die met dit ensemble 

gezongen worden uitermate geschikt. Kom en ervaar dat deze zangers u 

in het hart kunnen raken.  

 

John Bakker John Bakker de dirigent van het Golden Circle Ensemble is de 
director of music van The American Protestant Church of The Hague. Hij 
studeerde bij orgel bij Jan Bonefaas (improvisatie). Daarnaast volgde hij 
masterclasses bij Olivier Messiaen, Gaston Litaize (franse literatuur) en in de 
Verenigde Staten aan het Westminister College (a department of Music 
Princeton University) en Wesleyan University in choir conducting en 
musicmanagement. Hij behaalde zijn masters aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag in kerkorgel, kerkmuziek en schoolmuziek. Heeft culturele vorming 
gestudeerd aan de Erasmus Universiteit en muziekwetenschappen aan de 
Universiteit van Utrecht.  
Hij heeft over de hele wereld vele orgelconcerten gegeven en concerten als 
dirigent van vocale ensembles.  
Op dit moment geeft John een reeks concerten met het Golden Circle Ensemble 
op wisselende locaties. Daarnaast heeft hij iedere zondag een belangrijke 
muzikale inbreng in de diensten van The American Protestant Church of The 
Hague. Hij is daar o.a. dirigent van het koor en hij begeleidt de gemeentezang op 
piano en orgel. Muziek is in deze kerk een belangrijk onderdeel van het 
gemeente zijn. In 2011 is hij voor al zijn muzikale en maatschappelijke 
activiteiten koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
André de Jager, organist van het Golden Circle Ensemble, studeerde o.a. bij 
Jan Bonefaas in de Grote Kerk te Gorinchem (improvisatie), bij Ben van Oosten 
in de Grote Kerk te Den Haag (literatuur) en bij Sophie-Véronique Cauchefer-
Choplin in de Saint-Sulpice te Parijs (improvisatie en literatuur). 
In mei 1998 volgde André de Jager een masterclass interpretatie en registratie bij 
de Parijse organist Jean Guillou. 
In 1979 en 1980 was André eerste prijswinnaar op het Nationale Orgelconcours 
te Elburg. Hij is hoofdorganist op het Blank-orgel (1976) in de Bethlehemkerk te 
Papendrecht. 
Vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelmuziek werd André de Jager door 
de Société Académique d’éducation et d’encouragement "Arts, Sciences, Lettres" 
te Parijs op 1 april 2007 onderscheiden met een Bronzen Medaille en op 14 juni 
2014 met een Zilveren Medaille. Vanwege zijn vele verdiensten in de muziek, 
zowel in binnen- als in buitenland, is André de Jager op 16 januari 2010 koninklijk 
onderscheiden en werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Voor meer informatie, zie: www.andredejager.nl 



 

 

Programma 18 september 2022 

 
 

• Orgel Dorische Toccata J.S.Bach (1685-1750) 

 

• Requiem John Rutter 

➢ Requiem aeternam 

➢ Out of the deep  

➢ Pie Jesu 

➢ Sanctus  

➢ The Lord is my shepherd 

➢ Lux aeterna 

 

• Orgelsolo Toccata in Seven    John Rutter (1945) 

 

• Ode an die Freude             L.von Beethoven (1770-1827) 

 

• And I saw a new heaven           Edgar Bainton (1880-1956) 
 

• Loch Lomond      Solo: Benjamin Jago Larham 

 

• The Lord Bless you and keep you John Rutter (1945) 
 

• We will meet again.     Vera Lynn (1907-2020) 
 
 
 
 
  



 

 

Golden Circle Ensemble 
 
Dit ensemble bestaat uit jonge mensen op weg naar het 
concertpodium. Het is een sprankelend internationaal vocaal 
ensemble met een inspirerende betoverende klank. 
De mensen van dit ensemble werken mee aan verschillende 
projecten van “Golden Circles Music Productions”. Zij doen 
dit met veel enthousiasme, inzet en kwaliteit.  
Meer informatie is te vinden op www.goldencirclesmp.nl 
 
 
 
 

 
 
 

Golden Circle Ensemble 

Sopraan:   Gunda Leine 

Alt:     Carolina Alves Luis 

Tenor:   Benjamin Jago Larham 

Bas:    João Silva  

Organist:  André de Jager 

Dirigent:   John Bakker 

 

 

 

 

Het volgende concert in deze serie zal zijn op: 

zondag 20 november 2022  

om 15.00 uur. 

http://www.goldencirclesmp.nl/

