
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 var han en av grundarna till den Tysklandsbaserade 
improvisationsgruppen SYNTHESE där han bland annat spelade 
synthesizer och computer och samverkade 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, uppförandepraxis och komposition. 
 
 
 

 
 
 

 

 
             
 

                        

ORGELKONSERT 
Norrfjärdens kyrka 

 

 
 

onsdag, 29 september 2020, kl. 19.00 
 

Gary Verkade  

 

 



Piteå 
JAN PIETERSZOON SWEELINCK 

1562 – 1621 
 

T o c c a t a  
 

 
 

HEINRICH SCHEIDEMANN 
1595 – 1663 

 
M a g n i f i c a t  I I .  T o n i  

1. Versus 
2. Versus auff 2 Clavier. Pedaliter 

3. Versus Pedaliter 
4. Versus à 3 

 
 

 
JOHANN SEBASTIAN BACH 

1685 – 1750 
 

u r :  D i e  K u n s t  d e r  F u g e  
Contrapunctus XII (rectus) 

Contrapunctus XII (inversus) 
Contrapunctus XIII (inversus) 
Contrapunctus XIII (rectus) 

Contrapunctus XIV 
 

Berömd i sin tid, kallades Jan Pieterszoon Sweelinck för den 
”tyska organistskaparen” på grund av att så många kända tyska 
organister studerade för honom. Han levde hela sitt liv i Amsterdam 
och hade organisttjänsten i Oude Kerk i 44 år. Det var förbjudet att 
spela orgel vid gudstjänster, men som anställd av staden spelade 
Sweelinck regelbundet konserter. 

En av hans studenter var Heinrich Scheidemann som stannade 
i Amsterdam hos Sweelinck i tre år, 1611 - 1614. 1629 blev 
Scheidemann sin fars efterträdare i Katharinenkirche i Hamburg. Av sitt 
orgelverk är Magnificatbearbetningar kanske de mest uppskattade. 
Scheidemanns mest kända elev var Jan Adam Reincken som träffade 
den unge Johann Sebastian Bach 1722. 

Johann Sebastian Bach är förknippad med verk som kantater, 
orkesterverk, orgelmusik, överhuvudtaget klavermusik. Men formen 
som man nästan alltid direkt tänker på är fugan. Bach började med 
komponerandet av Kunst der Fuge i 1740-talet; första manuskriptet 
dateras 1740 - 1742. Den samlingen av fugor är ett brilliant 
variationsverk—variationer över ett tema, variationer över en form 
och kompositionsteknik. Contrapunctus XII och XIII är spegelfugor, dvs 
att de kan spelas i original (rectus) och spegelvänd form (inversus): det 
som är överst blir underst. Bach arrangerade dessa fugor i samlingen 
också i spegelform: rectus-inversus-inversus-rectus. Förmodligen är 
Contrapunctus XIV tänkt som sista fugan; den är dock ofullbordad. I 
manuskriptet finns bemärkelsen: ”Över denna fuga, där namnet BACH 
som kontrasubjekt används, dog tonsättaren.” Första utgåvan blev 
ingen succé; bara några få intresserade fanns. 

 
 

 
 

Die Kunst der Fuge: huvudtema 


