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Hans Pors
Hans Pors werd geboren in 1971 te Zoetermeer. Hij ontving
zijn eerste orgellessen van zijn vader.
Tijdens zijn middelbare schooltijd was Toon Hagen zijn
orgelleraar op het orgel van de Oude Kerk te Zoetermeer.
Vervolgens studeerde hij aan het Rotterdams
Conservatorium bij Arie J. Keijzer en later hij Ben van
Oosten. In 1995 behaalde hij zijn diploma.
Hans Pors is als dirigent verbonden aan verschillende koren,
en werkte in de hoedanigheid van organist, dirigent en
pianist mee aan diverse Cd-opnamen. Tevens heeft hij
zitting in de examencommissie van de Vereniging voor
Organisten der Gereformeerde Gemeenten (VOGG).
Hans Pors is organist van de gereformeerde gemeente te Bodegraven. Hij is als Docent
Muziek verbonden aan het Driestar College te Leiden.
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