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Hendrik van Veen werd geboren op 3 maart 1991 te Urk. Op jonge leeftijd bleek zijn muzikale
interesse voor met name het orgel. Op 7-jarige leeftijd volgde hij zijn eerste orgellessen. Hendrik kreeg
tijdens zijn eerste jaren achter het orgel steeds meer belangstelling voor de piano. Op 12-jarige leeftijd
begeleidde hij dan ook de plaatselijke muziekvereniging op de piano. Hij kreeg zijn eerste aanstelling
als kerkorganist op 15-jarige leeftijd.
Hendrik is vanaf 2005 tot 2019 verbonden geweest aan Mannenkoor Eneas uit Urk. Eerst als organist
en later als dirigent. Momenteel is Hendrik werkzaam bij zijn eigen familiebedrijf Dayseaday in Urk.
Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verhandelen van verse en diepgevroren (zee)visproducten en
actief is in meer dan 40 verschillende landen. Naast zijn werk binnen het bedrijf is Hendrik een veel
gevraagd begeleider op zowel orgel als piano. Veelvuldig werkt hij mee aan CD/TV-opnames en
verschillende concerten in binnen- en buitenland.
Kijk voor meer informatie op www.hendrikvanveen.nl
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Hendrik van Veen was born in Urk, The Netherlands on March 3, 1991. At a young age his musical
interest in particular turned out to be the organ. At the age of 7 he took his first organ lessons.
During his first years playing the organ, he became more and more interested in the piano. At the age
of 12 he also accompanied on the piano the local music society. He received his first appointment as a
church organist at the age of 15.
From 2005 to 2019 he was connected to the male choir Eneas from Urk. At first as organist and in
course of time as conductor. At this moment Hendrik is working at the private family business
Dayseaday in Urk. This company is specialized in the trade of fresh and frozen (sea)fish products and
is active in more than 40 different countries all over the world. In addition to his work within the
company he is sought after accompanist on both organ and piano. Frequently he contribute to CD/TV
records and quite a lot of concerts home and abroad.
For more information see: www.hendrikvanveen.nl

