
Na afloop van het concert kunt U een gift deponeren in het mandje bij de uitgang van de kerk. 
Nog geen lid van de “Vriendenkring Smitsorgel”? Word het vandaag!!  Informatie bij de organisatie van het concert. 

Eenmalige bijdrage welkom op rek.nr. NL92RABO01982.20.227. 
Zie ook onze website: www.smitsorgel.nl  
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Komm, Gott, Schöpfer, heiliger Geist, BWV 667           J.S. Bach (1685-1750) 
Schmücke dich o liebe Seele, BWV 654                             J.S. Bach   
 
 
Sonate 2                                                                               P. Hindemith (1895-1963) 
- Lebhaft 
- Ruhig bewegt 
- Fuge, Mäßig bewegt, Heiter 
 
 
2 Preludes on Welsh hymn tunes                                   R. Vaughan Williams (1872-1958) 
- Rhosymédre  
- Hyfrydol  
 
 
Fuga Es-Dur, BWV 552                                                  J.S. Bach 
 
 
Preludium en Fuga in G                                               F. Mendelssohn-Bartholdy  
       (1809-1847) 
 
Improvisatie 
 
 
Uit Sonate 8: 
Introduktion und Passacaglia                                        J.Rheinberger (1839-1901) 
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Niels de Klerk (1997) begon op 8 jarige leeftijd met 
orgelspelen. Na zichzelf de eerste beginselen te 
hebben aangeleerd nam hij al zeer snel les bij Jaco 
van de Werken, cantor-organist van de Grote Kerk in 
Heusden. In 2015 volgde hij een jaar lang orgellessen 
bij Gerben Budding in de Grote Kerk in Gorinchem. 
De logische volgende stap was een studie aan het 
conservatorium: vanaf september 2016 studeert hij 
hoofdvak Orgel bij Ruud Huijbregts aan het Fontys 
Conservatorium in Tilburg. Verder krijgt hij 
improvisatieles, eerst van Henco de Berg, later van 
Wouter van der Wilt. Verder volgt hij pianolessen bij 
Simon van ’t Hoff en orgellessen bij Jelena Bazova. 

 
Hij nam deel aan verschillende concoursen, waarbij hij in 2012 en 2015 winnaar werd van het 
Feike Asma Concours te Ede. Hij volgde masterclasses van onder meer Jean-Baptiste Robin, 
Rubin Abdullin en Arjen Leistra. In het dagelijks leven volgt hij naast zijn studie aan het 
conservatorium ook de studie Economie en Bedrijfseconomie aan de Tilburg University. Hij is 
organist in een vijftal kerken rondom zijn woonplaats Werkendam, waaronder het 
historische Strümphler-orgel uit 1791 in de Hervormde Kerk te Lexmond. 


