
Tim Rishton har studert med Susi Jeans fta Wien og
ved universitetene i Wales, hvor han fikk doktorgrad
i 17o0-talls kirkemusikk, Manchester og Reading. Her
vant han alle 1. prisene i orgelspill og senere var han
ansatt som lektor i orgel- og kirke-musikk, samt
Domkantor.

De siste Arene har han gitt omtrent 1OO konserter
Arlig i mange land, med forskjellige orgelverker som
strekker seg fta Poulencs orgelkonsert til britiske
l7oo-talls konserter, fra Bachs komplette orgelverker
i Skandinavia til Franz-Schmidt-aften i Royal College
of Organists i London, og fta John Stanleys komplette
orgelverker i Londons Barbican til skandinavisk
musikk under Nordlands Musikkfestuke. tlan har gitt
forelasninger og Master Clas.ses pA b6de engelsk,
walisisk og norsk ved mange universiteteter og
musikkhogskoler; noen av disse er sent pA radio og i
TV. Han opptrer regelmessig pA radio og {iernsyn i
flere land; bl.a. NRK i Norge og BBC i Storbritannia.
tlan har ogs6 spilt inn to solo plater og en del andre
plater sammen med diverse artister. Han arbeider nA
med en ny CD av norsk orgelmusikk; bl.a. musikk
spesielt skrevet av Henning Sommerro og Hans-Olav
Lien.

Tim Kishton har skrevet flere b6ker, bl.a. Liturgisk
Orgelspill, farst utgitt i Norge, som er oversatt til flere
spr6k. Flere av hans orgelskomposisjoner er ogsd
utgitt i Norge, Sverige og Tyskland.
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PROCRAM
IOHANN SEBASTIAN BACH

(r 685-r  7 50)
Preludium og fuga i h-moll , BWY 544

ANToNIo 'IVALDI (1678-174r) 
-@-

Konsert i h-moll; arr. for orgel av

JoHANN coTrFRrED WALTHER RALPH VAUGHAN WILLIAMS (r872-t958)

Allegro - Adagio - Allegro Orgelkoral: RLorlmedrc

IOHN IRELAND

'4-&*-, cavatina

WILLIAM MATHIAS (r% 4 -r 992)
Prosesjonsrnarsi

FLOR PEETERS (r90t-r986)
Schetzo, {ra Suitc Moleh -@-

NOEL RAWSTHORNE (r929- )
ROverre

IOSEPH BONNET (r 884-re44)
Alver

ANTONIO VIVALDI
Konsert i a-moll; arr. for orgel av

JoHeNN SpsesrlAx BecH
Allegro - Adagio - Allegro


