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A.P.F. Boëly (1785-1858) 
- Fantaisie et Fugue en Si Bemol Majeur Op. 18 No. 6   
 
J.S. Bach (1685-1750) 
- Partita ‘Sei gegrüsset, Jesu gütig’ BWV. 768    
 
Jehan Alain (1911-1940) 
- Trois Mouvements pour Flute et Orgue:      
o I. Andante 
o II. Allegro con Grazia 
o III. Allegro Vivace 
 
J. Langlais (1907-1991) 
- Mouvement pour Flûte et Orgue      
 
A. Guilmant (1837-1911) 
- Sonate No. 3 en Ut-Mineur Op. 56     
o I. Preludio: Allegro maestoso e con fuoco 
o II. Adagio molto 
o III. Fuga: Allegro 
 
The Beatles (1960-1970)/ Arr. Marc Schippers 
- “Good Night” (1968) – Fluit en Orgel    
    
 
 
Het concert wordt geopend met een fantasie en fuga van de Franse 
componist Boëly. Hij wordt wel de ‘Franse Bach’ genoemd, omdat zijn 
muziek in veel opzichten aan zijn Duitse voorganger doet denken. Dit stuk 
is een zogenaamde ABA-vorm geschreven; eerst een virtuoze opening 
met veel gebroken akkoorden, dan een fuga in mineur (!!). Het gebeurt 
maar zelden dat een fuga in een ander toongeslacht staat dan het 
preludium. Na de fuga volgt weer een herhaling van het A-gedeelte plus 
een kort coda.  
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Hierna volgt van Bach een grote partita; dit is, in dit geval, een verzameling van een koraal 
(thema) plus elf variaties. Dit is een vroeg werk van Bach en de invloed van zijn (vermoedelijke) 
leraren Böhm en Buxtehude is hier goed te horen. Dit werk is het langste werk dat Bach voor orgel 
heeft geschreven.   
De volgende werken zijn weer van een Fransman: Jehan Alain. Deze drie werken zijn 
oorspronkelijk geschreven voor fluit en piano, maar zijn door de zus van de componist, Marie-
Claire Alain, op meesterlijke wijze bewerkt voor fluit en orgel. In deze hoedanigheid zijn ze volgens 
mij wel het bekendst geworden.  
We blijven in Frankrijk; nu een werk van Langlais, organist van de St. Clothilde te Parijs, ook voor 
fluit en orgel. Dit werk is geschreven voor fluit en orgel, maar kan ook gepeeld worden op hobo, 
viool en piano of klavecimbel. Het werk is geschreven als een herinnering aan de Britse voorouders 

van de componist en het wordt heel eenvoudig ‘Mouvement’ 
(werk of deel) genoemd. 
Dan komen we nu bij het laatste “klassieke” werk van dit concert. 
Een sonate voor orgel van A. Guilmant; ook in dit werk is de 
invloed van Bach ook duidelijk waarneembaar. De Sonate opent 
met een virtuoze prelude met snelle toonladderfiguren 
afgewisseld met wat meer ingetogen gedeelten, maar het 
grootste deel van de prelude is toch zeer levendig. Hierna volgt, 
als een oase van het rust, het tweede deel.  Het is een zeer 
ingetogen werk waarbij op de klavieren alleen maar de 
achtvoeten van het orgel aan het woord zijn. Als laatste volgt dan 
nog een fuga waarbij het thema heel statig begint, maar waar 
ook wat meer beweeglijke elementen in zitten. Dit thema komt in 
alle stemmen en in verschillende toonsoorten, waarna, als coda, 

nog eenmaal het begin (zij het hier en daar enigszins gewijzigd) van het eerste deel van deze 
sonate terugkomt. 
Als laatste onderdeel van dit concert komt er een transcriptie van het nummer ‘Good night’ van de 
Beatles voor fluit en orgel. Het nummer komt van het ‘White Album’ uit 1968. 
 
 
 
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. 
In 2017 is Marc afgestudeerd aan het conservatorium in Tilburg voor zijn bachelor muziek, waarbij 
hij hoofdvak orgel en bijvak piano en klavecimbel studeerde. Sinds 2018 studeert hij verder in 
Tilburg voor zijn master orgel. Orgellessen volgde Marc bij Ad van Sleeuwen, Henco de Berg, Ruud 
Huijbrechts, Wouter van der Wilt en Jelena Bazova. Hij heeft masterclasses gevolgd bij Joris Verdin 
(België), Luca Scandali (Italië) en Rubin Abdullin (Rusland). 
Als pianist won hij, in een duo met dwarsfluit en in een duo met viool, de eerste prijzen in de 
Maassluisse Muziekweek in 2011 en 2012. Ook won hij op piano, samen met een dwarsfluitiste, 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 derde prijs gewonnen bij de Maassluise Muziekweek. 
Marc heeft inmiddels jarenlang ervaring met het geven van orgellessen en pianolessen. Sinds 2018 
is Marc organist en cantor bij De Wingerd in Krimpen aan den IJssel. 
 
Lianne Laurens werd geboren in 1986 te Ede en groeide op in Veenendaal. Zij kreeg op tienjarige 
leeftijd haar eerste fluitlessen van Frieda Mak-Staal. Enige tijd later vervolgde ze haar lessen bij de 
bekende fluitiste Marjolein de Wit. 
Op veertienjarige leeftijd werd Lianne toegelaten tot het christelijk conservatorium te Zwolle, waar 
ze ruim vijf jaar les kreeg van de Argentijnse fluitist Jorge Caryevschi. Daarna volgde Lianne nog 
een korte tijd fluitlessen bij Eveline Poser, op het conservatorium in Arnhem. 
Tijdens haar studie volgde Lianne diverse masterclasses van virtuoze fluitisten, waaronder Aldo 
Baerten en Peter-Lukas Graf. 
Op dit moment geeft Lianne fluitles aan ongeveer vijfendertig leerlingen. Daarnaast geeft zij leiding 
aan haar eigen fluitensemble Con Anima. In haar vrije tijd verzorgt Lianne regelmatig onderhouds- 
en reparatiebeurten aan fluiten. 
Lianne speelde onder meer in Duitsland, Bosnië en Oostenrijk. Ze wordt steeds vaker gevraagd 
voor concerten en Cd-/Dvd-opnames, zowel als soliste als voor het begeleiden van koren. 


