
PEETER CORNET var Bulls kollega i nuvarande Belgien dock i Bryssel 
där han en viss tid var organist på hovkapellet. Mycket litet är känt 
angående Cornets liv men han har blivit den mest uppskattade 
barock tangentbordstonsättare från Belgien. Salve Regina visar hans 
kunnande direkt. Här lyser kontrapunktens struktur genom 
individuell gestaltning av stämmorna. Hans Courante dansar men 
samtidigt visar upp konsten att variera: de första 64 takter varieras 3 
gånger till. Den Fantasia primi toni kombinerar strikt struktur med fri 
stämföring. Redan i början försöker enstaka stämmor ”bryta ut” och 
gå sina egna vägar. Ett dynamiskt uttryck uppstår i spelet mellan 
individuella stämmor och strukturen som är deras ram: kanske en 
spegelbild av individer i ett fungerande samhälle. 

 
 
 
 
Wednesday, 24 June, 7:00 PM 
ORGAN RECITAL 
on the Cahman Organ from 1728 
Dan Lönnqvist, Jakobstad, Finland 
 
Thursday, 25 June, 7:00 PM 
ORGAN RECITAL 
on the Schwan Organ from 1783 
Faculty Recital 
 
Friday, 26 June, 7:00 PM 
ORGAN RECTIAL 
on the Cahman Organ from 1728 
Participants of the International Organ Academy 

 

 
The 20th International Organ 

Academy  
in Lövstabruk 
22 – 26 June  2015 

 
 

23 June 2015, 7:00 PM 
ORGAN RECITAL 

on the Schwan Organ from 1783 
 

Gary Verkade 
Piteå, Sweden 



WEST OF NORTH-GERMANY: 
ENGLAND AND THE LOW COUNTRIES 

 
 

John Bull 
1562-1628 

 

In Nomine IX 
Ut re mi fa sol la 
Salve Regina, I-V 

Salve regina 
Ad te clamamus 

Eia ergo 
O clemens 

Pro fine 
 
 

Georg Friedrich Händel  
1685-1789 

 

Six Fugues 
G moll 
G dur 
B dur 

H moll 
A moll 
C moll 

 
 

Peeter Cornet 
1575-1633 

 

Salve regina, I-V 
Salve regina 

Ad te clamamus 
Eia ergo 

O clemens 
Pro fine 

Courante 
Fantasia primi toni 

 
 
 
JOHN BULL är en av dem intressantaste tangentbordstonsättarna 
genom tiderna. Hans sätt att gestalta rytmer är säreget, hans harmoni 
ibland mycket överraskande, hans känsla för form unik. Han 
tvingades lämna England på grund av en skandal med en kvinna. Han 
flyttade 1613 till Antwerpen där han var verksam tills han dog. In 
Nomine IX är komponerat i 11/4-takt, två 4/4-takter + en 3/4-takt--
rytmiskt mycket ovanligt. Ut re mi fa sol la temat transponeras så att 
stycket går genom alla taktarter--harmoniskt mycket äventyrligt. 
Salve Regina är en blandning av kontrapunktisk lärdhet och 
virtuosisk bravura. Stycket framfördes ursprungligen i växel med kör 
(som även Cornets Salve Regina). 
 
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL var kanske sin tids mest berömde 
tonsättare. Han nådde tusentals åhörare vid vissa uppföranden av 
oper, oratorio och konsert. När han dog fick han en statsbegravning i 
Westminster Abbey, Englands huvudkyrka. De sex fugorna som 
komponerades vid samma tid visar Händels förmåga att skapa 
sjungbara teman (1, 3, 5, 6) såväl såkallade spelteman (2, 4). Dock 
överallt hörs Händels folknära stil i fugor som är allt annat än 
folkliga. 


