
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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Jan Nieland (1903-1963): 
- Toccata 
- Intermezzo 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750): 
- Herzlich tut mich verlangen BWV 727 
- In dir ist Freude BWV 615 
- Ich ruf' zu Dir, Herr Jesu Christ BWV 639 
- Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645 
 
Olivier Messiaen (1908-1992): 
- O sacrum convivium  
- Transports de joie d'une âme devant la gloire du Christ qui est la sienne  
 
Georg Friedrich Händel (1685-1759 
- Fantasia 
- Sinfonia from "Soloman" (Arrival of the Queen of Sheba) 
 
John Rutter (1945) 
- The Lord bless you and keep you (bew. wh) 
- Toccata in seven 
 
Louis Lefébure-Wély (1817-1869): 
- Boléro de Concert Op. 166 
 
Beatles-medley 
- Parafrase op songs van The Beatles 
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WILLEM HÖRMANN ('s-Hertogenbosch 1953) studeerde af in vijf richtingen waaronder 
kerkorgel en piano. Als organist is hij verbonden aan de Sint Cathrienkerk te ‘s-
Hertogenbosch; daarnaast is hij organist in de H. Hartkerk te Vught, de Sacramentskerk te 
Middelrode en de SOW-Gemeente te Berlicum. Buiten zijn werk als docent geeft hij 
orgelconcerten en werkte hij mee aan diverse uitvoeringen met koren en opname’s voor 
radio, tv en cd. De afgelopen jaren bespeelde hij tijdens concerten meer dan 70 orgels in 
binnen- en buitenland (VS, Israel, Canada, Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg). Dit jaar 
is hij te beluisteren in Londen (VK) en diverse plaatsen in heel Nederland. Door diverse 
Brabantse orgelkringen werd hij de afgelopen jaren opnieuw voor het geven van concerten 
uitgenodigd. 

Op zijn repertoire staan de meeste grote werken van J.S. 
Bach, symfonieën van Widor, Dupré en Vierne, grote 
werken van Olivier Messiaen, César Franck, Franz Liszt, 
J.P. Sweelinck, eigen werken en improvisaties. 
Regelmatig voert hij hedendaagse werken uit van 
componisten die hij heeft horen spelen zoals Naji Hakim 
en Thierry Escaich; ook laat hij regelmatig werken horen 
van Brabantse componisten uit de 20ste eeuw. Op veel 
concerten die hij samen met vooraanstaande koren gaf 
stonden omvangrijke werken op het programma, 
waaronder werken voor twee koren en twee orgels; ook 
begeleidde hij tal van solisten.  
Hij zette zich in voor de Brabantse Orgelfederatie, en 
jarenlang voor de besturen van de Stichting Orgelkring 
“Hendrik Niehoff”, de Interkerkelijke Stichting Opleiding 
Kerkmuziek, Stichting Regionale Muziekschool ’s-
Hertogenbosch, en is actief als bestuurslid van de 
Vrienden van het Smitsorgel Sint Lambertuskerk 

Rosmalen en de Orgelkring Sint Cathrien te ‘s-Hertogenbosch. 
Voor informatie over zijn concerten, repertoire, cd’s en bespeelde orgels: 
www.willemhormann.nl 
Op Youtube staan meer dan 80 opnames, waaronder opnames van zijn huisorgel met 12 
registers. 


