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Muziek op en rond het Smitsorgel 

 
Sint Martinuskerk Sint-Oedenrode 

Zaterdag 20 juli 2019 om 15.30 uur 

Els Althuizen, blokfluiten 
Bert Augustus, orgel en clavecimbel  

 
 

1. Robert Valentine    Sonate Di Flauto a Solo 
 ~1680 - ~1735    - Adagio 
       - Allegro 
       - Adagio 
       - Giga Allegro 
 
2. Jacob van Eyck    Slaep, o zoete Slaep 
 ~1590-1657 
 
3. Wolfgang Amadeus Mozart  Adagio in h, KV 540 
 1756 - 1791         
 
4.  Robert Schumann    Fuge 3 über den Namen BACH 
 1810 - 1856    
 
5. Nicolaus Bruhns    Praeludium in e 
 ~1665 - 1697     
 
6. Lennon & McCartney   For No One 
 
7. Carl Philipp Emanuel Bach  Sonate in a 
 1714 - 1788     - Allegro assai 
       - Adagio 
       - Allegro 
 
8. Jacob van Eyck    L'Amie Cillae 
 
9. Carl Philipp Emanuel Bach  Sonate für Flöte und obligates  

      Cembalo    
      - Allegro 

       - Adagio 
       - Allegro 
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ELS ALTHUIZEN studeerde blokfluit aan het Conservatorium in Tilburg bij Pieter 
van Veen en sloot deze opleiding af met de diploma´s docerend musicus (1980) 
en uitvoerend musicus (1981). Later studeerde zij nog verder bij Marijke Miessen 
in Amsterdam. Zij maakte deel uit van diverse muziekgezelschappen en 
verleende medewerking aan een aantal radio- en cd-opnames en aan de 
instrumentale begeleiding van koren tijdens concerten. Momenteel speelt zij in 
“de Bijenkorf, gezelschap voor Barokmuziek”, en is zij een van de vaste 
instrumentale begeleidsters van de “De Witt Academy”. Daarnaast is zij als 

docent verbonden aan “Zinder” in Tiel, 
en heeft zij een eigen lespraktijk in 
Rosmalen. Zij geeft leiding aan de 
blokfluitensembles “Flûtes à Lek”,  
“Dolce Sirena”, ”Musica Sodalitas”, 
(een groot blokfluitkoor in de bezetting 
van sopranino- tot contrabasblokfluit) 
en “Les Avezathes”. 
 
 
 
BERT AUGUSTUS werkt sinds 1989 als 
campanoloog bij klokkengieterij 
Koninklijke Eijsbouts te Asten en sinds 
enkele jaren ook bij het Museum Klok 
& Peel aldaar. Hij studeerde 
natuurkunde (HTS Eindhoven), orgel 
en theorie der muziek (Brabants 
Conservatorium) en beiaard 
(Nederlandse Beiaardschool). Hij was 
organist aan de Brigidakerk in 
Geldrop, de Willibrorduskerk in Berkel-
Enschot en de Thomaskerk te 

Eindhoven. Als beiaardier was hij verbonden aan het Oude Willibrorduskerkje in 
Waalre en als assistent beiaardier aan de Philipsbeiaard (Catharinakerk) in 
Eindhoven. Sinds voorjaar 2002 is Bert Augustus naast zijn werk in Asten als 
vaste bespeler verbonden aan het in 2001 gerestaureerde Smits (I) orgel (1839) 
in de Martinuskerk te Sint-Oedenrode. Van 1994 tot aan de restauratie in 2004 
was hij betrokken bij de voorbereiding van de restauratie van het Vollebregt-
Smitsorgel in de Brigidakerk in Geldrop. Sinds 2011 is hij beheerder van het in 
dat jaar gerestaureerde Smits (I) orgel (1838) in de Willibrorduskerk in Deurne. 
 
 


