
Gary Verkade födds i Chicago, USA. Sina studier i orgel, komposition och 
musikvetenskap bedrev han vid Calvin College och vid University of Iowa i USA. 
Studierna fortsatte 1978 i Tyskland, vid Folkwang-Hochschule i Essen. Efter 
studietiden blev Verkade kvar i Tyskland fram till 1995 då han anställdes vid Carthage 
College, Kenosha, USA, som professor i solistiskt orgelspel. Denna position behöll han 
till år 2000 då han anställdes vid Musikhögskolan i Piteå. 
Verkade bedriver en omfattande musiker- och tonsättarverksamhet vid sidan av sin 
pedagogiska gärning. Som musiker är han aktiv som organist med tyngdpunkt på 
samtida musik samt äldre musik och han har konserterat runt om i Europa och USA 
samt Australien. Han har spelat in CD och DVD produktioner av fram för allt ny musik. 
Han har varit gästprofessor vid andra universitet och solist vid flera festivaler. Därtill är 
han en av grundarna till den Tysklandsbaserade improvisationsgruppen SYNTHESE 
där han bland annat spelar synthesizer och computer och samverkar med dansare och 
bildkonstnärer. Som tonsättare har han skrivit musik för orgel, elektronik och 
kammar- och improvisationsensembler. 
Som musikvetare har Verkade skrivit och publicerat ett avsevärt antal artiklar 
relaterade till orgelspel och uppförandepraxis och komposition. 
 
 
nästa orgelkonserter 
5 nov: Maija Lehtonen och studerande, Studio Acusticum, kl. 19.00 
6 nov: studerande, Norrfjärdens kyrka, kl. 19.00 
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GI ROLAM O F RESCOB ALDI  
1583 - 1643 

Il secondo libro di taccate canzone versi d'hinni Magnificat gagliarde 
corrente et altre partitie d'intavolatura di cimbalo 

et organo, 1627 (Roma) 
Toccata nona (Non senza fatiga si giunge al fine) 

 
Den här briljanta, sjävlständiga toccatan med polyrytmik och metrumväxlingar har ingen 
motsvarighet i barocklitteraturen. Att spela och lyssna till de motstridande rytmerna kräver 



mycket koncentration. Därför skriver Frescobaldi på slutet: Inte utan ansträngning når man 
målet (Non senza fatiga si giunge al fine). 

 
Recercari et canzoni franzese fatte sopra diversi oblighi 

in partitura, 1615 (Roma) 
Recercar ottavo, obligo di non uscir di grado 

 
En recercar är ett stycke vars stämmor imiterar varandra. Inom barockmusiken är stegvis rörelse 
ett smidigt sätt att komma fram på. Den åttonde recercaren i den här samlingen är unik i att 
ingen stämma rör sig stegvis, d.v.s. Frescobaldi ställer sig frågan: Kan man komponera ett stycke 
utan att ta grundregeln för stämföring för given? 

 

DI ETERI CH B UXTEHUDE  
1637 - 1707 

Praeludium i d, BuxWV 140 
 

Buxtehudes så kallade fira verk präglas samtidigt av frihet och struktur och det är just den 
kontrasten mellan strikt och fritt, mellan toccata och fuga, som utgör den stylus fantasticus, den 
fantastiska stilen. I detta stycke framhäver Buxtehude tydligt i början att den strikta formen, 
fuga, kommer ur den fria formen, toccata, och mot slutet av det hela att den fria formen kommer 
ur den strikta; det finns här ingen gräns som separerar den ena formen ifrån den andra. 
Kontrasterna i stilen görs därmed inte klangligt, med registrering, utan med satsstrukturen. 

 
 

GI ROLAM O F RESCOB ALDI  
Il primo libro di capricci fatti sopra diversi soggetti et arie 

in partitura, 1624 (Roma) 
Capriccio cromatico con ligature al contrario 

 
Ett infall (capriccio) som bygger på ett kromatiskt tema och dissonanser vars upplösning bryter 
mot reglerna, uppåt istället för neråt. Grundregeln är som bekant: När en dissonans uppträder, 
så skall den upplösas genom stegvis rörelse neråt. Frescobaldi påstår alltså här att musik kan 
komponeras bortom kodifierade regler. 

 
Canzoni alla francese in partitura : libro quarto / del signor Girolamo 
Frescobaldi organista di S. Pietro di Roma ; raccolte da Alessandro 

Vincenti, 1645 (Venetia) 
Canzon quarta detta La Scacchi 

 

Scacchis musik är idag mycket mindre känd än hans skrifter inom musikteori. Nästan hela hans 
karriär tillbringades i Polen, dit han kom troligen med hans mästare Giovanni Francesco Anerio 
mot slutet av 1624. Scacchis madrigaler, som är tidiga verk, handlar om kärlek, särskilt olycklig 
kärlek. Frescobaldi förvandlar ett körstycke till ett stycke för tangentbordsinstrument. 

 

DI ETERI CH B UXTEHUDE  
Te Deum laudamus, BuxWV 218 

Praeludium  /  Versus 1: Te Deum laudamus  /  Secundus Versus - Auf 2 Clavier: Pleni sunt coeli et 
terra / Te Martyrum à 2 Clav. è Ped.  /  Tu devicto cum 3 subiectis 

 
Te Deum laudamus är Buxtehudes längsta orgelverk. Delad i fem verser, var framförandet tänkt 
med kör och orgel i växel, vissa partier av lovsången sjungna och vissa spelade. Orgeln inleder 
med ett stycke som låter som en början av ett preludium eller toccata. I övrigt tar Buxtehude den 
gregorianska melodin som utgångspunkt för musikaliska motiv som han använder på olika sätt 
helt i den fantastiska stilens ande, ibland som ett solo, ibland som ett tema till en fuga, och 
ibland som en dialog mellan två manualer (två olika klanger). Buxtehudes uppfinnings rikedom 
hörs här med råge. 


