
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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Muziek op en rond het Smitsorgel 

 
Sint Martinuskerk Sint-Oedenrode 

Zaterdag 18 augustus 2018 om 15.30 uur 

Elsemieke Bolle, fluit 
Bas Koster, orgel  

 
 
 

 
 

1. Prealudium en fuga in a BWV 543 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

2. Fantasia in C-Dur 
Johann Ludwig Krebs (1713-1780) 
 

3. - Koraal Schmücke dich, o liebe Seele 
- Koraal Hilft Herr Jesu last gelingen 
Gottfried August Homilius (1714-1785) 
 

4. Andantino 
César Franck (1822-1890) 
 

5. Preludium for Flöite og Orgel 
Johann Peter Emilius Hartmann (1805-1900) 
 

6. Uit Douze pieces 
- Toccata  
Théodore Dubois (1837-1924) 
 

7. Improvisatie 
Bas Koster 
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ELSEMIEKE BOLLE, geboren in 1996 in het mooie Kapelle-Biezelinge, begon op 8-jarige leeftijd met 
blokfluitlessen bij muziekvereniging Ons Genoegen Kapelle. Al snel werd de blokfluit ingeruild voor 
de dwarsfluit en begon ze met het volgen van dwarsfluitlessen via de muziekvereniging bij Marijke 
Verbeeck. Na twee jaar werden de lessen overgenomen door de Zeeuwse Muziekschool en kreeg ze 
les van Wendy Bellens. In de jaren die volgden heeft Elsemieke meegedaan aan verschillende 
concoursen van de KNFM en daarbij ook meerdere 1e prijzen behaald en is ze twee keer geplaatst 
voor het Nederlands Kampioenschap van de KNFM en de VNM. Bij het NK in 2012 wist ze de 2e 
plaatst te behalen. Ook heeft ze een keer meegedaan aan het Prinses Cristina Concours. 
Masterclasses die ze heeft gevolgd waren onder andere van Paul Edmund-
Davies, Aldo Baerten, Wilbert Hazelzet en Emily Beynon. In 2013 en 2014 heeft ze meegespeeld bij 
enkele concerten van Martin Mans en Flip Markwat.  
In 2015 is Elsemieke begonnen met de opleiding Dwarsfluit Klassiek aan het Conservatorium te 
Tilburg(FHK) en heeft ze in het eerste jaar les gehad van Edith van Dyck en heeft ze nu les van 
Leon Berendse.  Ze speelt in verschillende ensembles, muziekgroepen, en zingt en fluit mee bij 
jongerenkoor Elsafan o.l.v. Flip Markwat waarvan in maart 2017 een cd is uitgekomen waarop 
Elsemieke ook twee solonummers heeft uitgebracht o.l.v. Flip Markwat op piano. Ook speelt 
Elsemieke geregeld mee bij interkerkelijk koor Rejoice Zuidland, ook o.l.v. Flip Markwat. In april 2018 
heeft ze ook bij Rejoice mee mogen werken aan een cd-opname. 
Iedere eerste zaterdagavond van de maand is ze te horen als vrijwilliger in de muziekgroep bij 
stichting Jijdaar! Goes; deze stichting organiseert Christelijke jongerenavonden. Sinds kort is de band 
'Hey you!' opgericht waar Elsemieke in meespeelt. 
 
 
 
BAS KOSTER is begonnen met orgellessen en improvisatielessen bij Gerben Mourik in Oudewater, die 
hem ook voorbereidde op het conservatorium.  
Vanaf 2013 volgde Bas les bij Ad van Sleuwen voor literatuur, en sinds september 2015 bij Ruud 
Huijbregts en Jelena Bazova voor literatuur en improvisatielessen bij Henco de Berg en sinds 
september 2017 bij Wouter van der Wilt aan het Fontys AMPA te Tilburg. 
Naast deze lessen heeft Bas meegedaan aan een aantal symposiums en cursussen, die onder leiding 
stonden van gerenommeerde organisten. 
Als organist is Bas sinds 2010 verbonden aan de Protestantse Gemeente in Gouda waar hij 
voornamelijk de diensten begeleid in de Westerkerk aldaar. In 2011 volgde de benoeming tot 
organist aan de Hervormde gemeente van Oudewater-Hekendorp.  
In september 2017 is Bas, naast zijn orgel-studie, begonnen aan de Kerkmuziekopleiding aan het 
Codarts Conservatorium te Rotterdam.  
Tevens is Bas betrokken als bestuurslid zijnde bij de Muziekcommissie van de Stichting Goudse  
St. Jan, en bij de stichting Art UnOrganized. 
Voor meer informatie zie www.baskoster.nl  

 


