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Muziek op en rond het Smitsorgel 

Sint Martinuskerk Sint-Oedenrode 

Zondag 28 oktober 2018 om 19.30 uur 

Joost Langeveld, orgel 
 foto’s van de beelden: Jos van Nunen 

 

‘Meierijstad in beeld en muziek’ 
 

 
 
Intro 
Johann Gottfried Walther (1684-1748) 
 Concerto del Sigr. Torelli:  Vivace- Adagio – Allegro 
 
Het gesprek, Pieter d’Hondt, 1917 – 1997 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 Duetto in G  BWV 804 
 
De kanaalgraver, onbekend 
 Improvisatie 
 
Fluit spelende centaur, 1981, Fons Bemelmans 
Christian Heinrich Rinck (1770-1846) 
 uit Flöten-Concert: Allegro maestoso 
 
Twee boerenkinderen, Toon Grassens 
 Improvisatie 
 
De gehelmden, 1985, Wim Klabbers 
Sigfrid Karg Elert (1877-1933) 
 Marche Triomphale   Nun danket alle Gott 
 
Vrouw met blaker, 1996, Niek van Geest 
 Improvisatie 
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Schrijdende danseres met taboerijn, Fioen Blaisse 
Margaretha Christina de Jong (1961) 
 Gavotte + geímproviseerd middendeel 
 
Corridor/waterval, Jan van Hoof 
 Improvisatie 
 
Monument tot he Dutch, Trudie Broos 
Louis Vierne (1870-1937) 
 Elégie 
 
Ik heb mijn wagen volgeladen, Hanneke Mols-van Gool 
 Improvisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joost Langeveld studeerde orgel bij Bert Matter aan het Arnhems Konservatorium, na eerst 
les gehad te hebben van Cor Kee. Daarnaast studeerde hij sociologie en muziekwetenschap 
aan de Nijmeegse universiteit. Hij behaalde het diploma uitvoerend musicus met de hoogste 
onderscheiding en won twee maal de eerste prijs op het Internationale 
Orgelimprovisatieconcours te Haarlem. 
Thans doceert hij muziekgeschiedenis aan de HOVO te Nijmegen na jarenlang als docent aan 
de universiteiten van Nijmegen en Utrecht verbonden te zijn geweest. Als organist is hij in 
dienst van de Grote of St.Stevenskerk te Nijmegen en geeft hij regelmatig concerten in 
binnen- en buitenland. Daarbij combineert hij muziek vaak met andere takken van kunst. Zo 
heeft hij samengewerkt met verschillende dichters en verhalenvertellers, een streetdance-
groep en een jongleur. Daarnaast geniet hij bekendheid als muzikaal begeleider van stomme 
films. Hij componeerde cabaret-, kerk- en straatliederen en publiceerde een boek over 
muziektheorie onder de titel Horen en zien. 
 


