
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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F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
 

- Allegro, Choral und Fuge in D-Moll  (1844)   
 
J. Brahms (1833-1897) 
 

- Elf Choralvorspiele für die Orgel Op. 122 (1896) 
o Nr. 2 ‘Herzliebster Jesu’  
o Nr. 5 ‘Schmücke dich, o liebe Seele’  
o Nr. 8 ‘Es ist ein Ros’entsprungen’  
o Nr. 10 ‘Herzlich tut mich verlangen 

   
R. Schumann (1810-1856) 
 

- 4 Skizzen für den Pedalflügel Op. 58 (1845)     
o Nr. 1 in C-Moll ‘Nicht schnell und sehr markiert’ 
o Nr. 2 in C-Dur ‘Nicht schnell und sehr markiert’ 
o Nr. 3 in F-Moll ‘Lebhaft  
o Nr. 4 in Des-Dur ‘Allegretto’ 
 

J. Demessieux (1921-1968) 
 

- Prélude et Fugue en Ut Op. 13 (1964) 
 
M. Monnikendam (1896-1977) 
 

- Toccata per Organo (1936) 
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Marc Schippers kreeg zijn eerste orgelles toen hij negen jaar 
oud was. Hij volgde orgellessen bij enkele particuliere 
docenten. Op veertienjarige leeftijd startte hij naast de 
orgellessen met pianolessen bij Mirjam IJsseldijk. Ook volgde 
hij onder andere basso continuolessen bij Gerard de Wit. 
Vanaf 2012 tot 2017 studeerde Marc hoofdvak orgel en bijvak 
piano en klavecimbel aan het conservatorium in Tilburg. Zijn 
docenten voor orgel zijn Henco de Berg, Ruud Huijbrechts en 
Jelena Bazova. Hij heeft masterclasses gevolgd bij Joris Verdin 
(België), Luca Scandali (Italië) en Rubin Abdullin (Rusland). 
In de vorm van een aantal duo’s met dwarsfluit en viool won 
hij de 1ste prijzen in de Maassluisse Muziekweek in 2011 en 
2012. Ook won hij de prijs voor het beste duo en de prijs voor 

de beste vertolking op het Solistenconcours in Well (2012). Als solist heeft hij in 2012 de 
3de prijs gewonnen bij de Maassluise Muziekweek. 
Marc heeft inmiddels al meer dan tien jaar ervaring met het geven van orgellessen en 
pianolessen.  

 


