
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 Pieterszoon Sweelinck                   Pavana Lachrimae 
(1562-1621) 
 
Jean-Adam Guilain                             Suite du second ton 
(ca. 1680-ca. 1739)     - Prélude 
                                                   - Tierce en Taille 
                                                    - Duo 
                                                  - Basse de Trompette 
                                          - Trio de Flûtes 
                                             - Dialogue 
                                           - Petit plein jeu 
 
Johann Sebastian Bach                    Fantasia und Fuge c-Moll – BWV 537 
(1685-1750)                                                                                                                                                                 
                                                 ‘Allein Gott in der Höh' sei Ehr’ - BWV 676 
 
Felix Mendelssohn-Bartholdy                Sonate II c-Moll – Op. 65 No. 2 
(1809-1847)     - Grave                                                               
        - Adagio 
        - Allegro maestoso e vivace  
        - Allegro moderato (fuge) 
                                                                                         
 
Alexandre Pierre François Boëly      ‘Bin ich gleich von dir gewichen’ 
(1785-1858)   
              
Wolfgang Amadeus Mozart              Fantaisie KV 608 (transcription M. Dupré)  
(1756-1791)          
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Rik Melissant (1999) studeerde vanaf zijn 12e jaar 
orgel bij Paul Kieviet (Middelharnis) bij wie hij tot de 
zomer van 2018 heeft gestudeerd.  
 
Sinds maart 2017 heeft hij lessen gevolgd bij Ben 
van Oosten (Den Haag). Daarnaast volgde hij vanaf 
het najaar van 2017 lessen improvisatie bij Sander 
van den Houten (Den Haag). 
 
Rik Melissant won diverse 1e prijzen op verschillende 
concoursen waaronder het Ambitus Orgelconcours 
(Haarlem, juni 2017). Ook heeft hij verschillende 
masterclasses gevolgd bij o.a. Arjen Leistra 
(Schiedam), Maurice Clement (Diekirch, 
Luxemburg). Verder heeft hij lessen gevolgd bij 

Hayo Boerema (Rotterdam) en Gerben Budding (Gouda). In de zomer van 2018 kreeg hij 
een privé-masterclass van Thomas Ospital (Parijs, Frankrijk). 
 
Vanaf september 2018 studeert hij hoofdvak orgel en bijvak piano aan het Rotterdams 
Conservatorium (Codarts). Zijn hoofdvakdocenten zijn Bas de Vroome (Delft) en Ben van 
Oosten (Den Haag). Bijvaklessen volgt hij bij Sara Gutiérrez Redondo (Valladolid, 
Spanje). 
 
Voor meer informatie: www.rikmelissant.com                                             


