
Zondag 24 oktober 16.15 uur 
 
Jan van de Laar, orgel 
Ruud van de Laar, trompet 
 
 
Arthur Honegger (1892-1955) - Intrada voor trompet & orgel      
 
Jehan Alain (1911-1940) - Deuxième Fantaisie       
 
Paul Chatrou (1959) - Intrada II voor trompet & orgel      
           
César Franck (1822-1890)  - Fantaisie en La majeur                  
 
Alexander Arutiunian (1920)  - Elegie (2000) voor trompet & orgel      
           
Justin Heinrich Knecht - Kleines Flötenkonzert in F gr. terts      
(1752-1817)           
 
Johann Sebastian Bach - Preludium en Fuga in d kl. terts  BWV 539     
(1685-1750) - Concert voor trompet en orgel in D gr. terts BWV 972 
    (naar Antonio Vivaldi)                 
  Allegro, Larghetto, Allegro 
 
 
 
 
Jan van de Laar (Helmond, 1955) behaalde het diploma Solospel Orgel met 
Onderscheiding van Muzikaliteit aan het Utrechts Conservatorium bij Kees van Houten. 
Vervolgens studeerde hij clavecimbel en piano en volgde cursussen bij onder meer 
Anton Heiller (Bach) en Ewald Kooiman (oudfranse muziek). Hij nam deel aan 
interpretatiecursussen voor oude muziek bij Alan Curtis en William Christie te 
Innsbruck. 
Jan van de Laar treedt veelvuldig op als solist en in binnen- en buitenland en maakte tal 
van radio-opnamen voor de verschillende Nederlandse omroepen en BBC. Hij maakte 
opnames op historische orgels in Oostenrijk en in Italië, voor de KRO-radio. 
Als continuo-speler treedt hij op met diverse bestaande ensembles, zoals bijvoorbeeld 
het Brabantsch Muzyk Collegie, alsmede bij verschillende project ensembles. 
Zijn plaatdebuut in 1986 met Bachs Clavierübung III kreeg een voortzetting in diverse 
cd-opnames. Zo verscheen een cd ‘Die Bachsche Schule’ opgenomen op het fraaie 
 Holzhay-orgel van de abdijkerk van Neresheim alsmede diverse cd’s die in Helmond 
op het orgel van de St. Lambertuskerk werden opgenomen. Ook verscheen een cd met 
koor- en orgelwerken van de Oostenrijkse organist en componist Anton Heiller die werd 
opgenomen met het Nationaal Kinderkoor  
o.l.v. Silvère van Lieshout en een cd met het befaamde Requiem van Gabriël Fauré, 
uitgevoerd door het Nationaal Jeugdkoor, eveneens o.l.v. Silvère van Lieshout. 
Hij gaf interpretatielessen o.m. aan de Kirchenmusikschule te Stuttgart/Esslingen en 



 

  

Bayreuth en het Kon. Vlaams Conservatorium te 
Antwerpen. 
Als organist is Jan van de Laar sinds 1976 
verbonden aan de St. Lambertuskerk te Helmond 
waar hij het befaamde Robustelly-orgel uit 1772 
bespeelt. Daarnaast is hij docent aan de 
muziekafdeling van het KunstKwartier Helmond. 
Sinds 1 januari 2009 is Jan van de Laar 
stadsorganist van de gemeente Helmond. 
Ruud van de Laar (Helmond, 1982) kreeg 
aanvankelijk les aan de muziekschool te Helmond 
bij Mieke Snijder. Gedurende enkele jaren 
studeerde hij daarna bij Raymond Viervermanns, 
solotrompettist van Het Brabants Orkest. 
Op 15-jarige leeftijd werd hij eerste trompettist van 
het JeugdOrkest Nederland. Zijn debuut maakte hij 
met Moessorgsky’s Schilderijen van een 
tentoonstelling.  
Na zijn VWO-studie studeerde Ruud van de Laar 

aan het Conservatorium van Amsterdam bij Frits Damrow, solotrompettist van het 
Koninklijk Concertgebouw Orkest.  
In mei 2005 rondde hij daar zijn eerste fase af en werd toegelaten tot de Master-

opleiding aan hetzelfde instituut. In juni 2007 rondde 
hij deze studie af onder leiding van Theo Wolters, 
voormalig trompettist van het Koninklijk 
Concertgebouw Orkest en docent aan de 
conservatoria van Amsterdam en Maastricht.  
Naast zijn lessen aan het conservatorium volgde hij 
masterclasses bij o.a. Bo Nillson, Mario Guarneri, 
Jens Lindeman, Wolfgang Guggenberger, Peter 
Leiner, Maja Markert, Klaus Schuwerk, Willem van 
der Vliet, Florian Klingler en Hans Gansch.  
Ruud van de Laar  speelde als vast lid in het 
JeugdOrkest Nederland en het Nationaal 
Jeugdorkest. Hij remplaçeert bij ondermeer de 
Radio Kamer Philharmonie, Het Brabants Orkest, 
Residentie Bachensembles, het Orkest van het 
Oosten, Holland Symfonia en het kamerorkest 
Magogo. Verder speelt hij als freelancer met diverse 
ensembles, zowel als orkestlid als solist. 
Ruud is als docent verbonden aan Scholen in de 
Kunst te Amersfoort en de muziekafdeling van het                                                                            

                  Kunstkwartier te Helmond. 
 
 
  


